De huisartsenpraktijk van (Mariël) Kok en (Herman) Wisselink te Deventer zoekt, liefst al zo snel
mogelijk na 1 oktober 2021, voor uitbreiding van het team een

Doktersassistent(e), 16-24 uur/week
Welke dagen?
We weten nog niet precies op welke dagen/dagdelen we een nieuwe doktersassistent(e) nodig
hebben, maar waarschijnlijk in ieder geval op woensdag en vrijdag. Wij werken elke dag met 3 à 4
assistentes tegelijk. Iedereen heeft op een dag(deel) een eigen rol (bijvoorbeeld front office, back
office, behandelkamer, eigen taken).
Waar ga je werken?
De praktijk is gevestigd aan het Noorderplein 5 in de wijk Zandweerd in Deventer.
De huisartsen werken samen in de zorg voor ca. 5450 patiënten. Het team bestaat uit 2
praktijkhouders, 5 waarnemende huisartsen, een AIOS, 3 POH-S, 4 POH-GGZ, 6 assistentes, vaak ook
een stagiair DA, en een praktijkmanager.
Onze praktijk kenmerkt zich door een enthousiast jong team dat nieuwe ontwikkelingen op de voet
volgt. De patiënten krijgen de ketenzorg in de volle omvang aangeboden, inclusief Ouderenzorg.
Wat vragen we van jou?
Je bent opgeleid tot doktersassistente, hebt de opleiding inmiddels afgerond of bent in de laatste
fase van de opleiding.
Je past waarschijnlijk het beste bij ons als je een teamspeler, meedenker, aanpakker en
initiatiefnemer bent.
Het is een pré als je ervaring met het HIS Medicom hebt.
Wat bieden wij jou?
Het salaris is ingeschaald conform de CAO Huisartsenzorg.
Er wordt gebruik gemaakt van de scholing die de HCDO (Huisartsen Coöperatie Deventer en
Omstreken) biedt. Als jij bij ons werkzaam bent kun je ook van deze scholingen gebruik maken.
Heb je interesse?
Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Hèlen Woutersen,
praktijkmanager: tel 06-23869630 of via h.woutersen-koch@hcdo.nl .
We zien jouw sollicitatiebrief voorzien van CV graag uiterlijk 22 september tegemoet. Je kunt deze
mailen naar h.woutersen-koch@hcdo.nl onder vermelding van Vacature doktersassistente
huisartsenpraktijk Kok-Wisselink.

