Gezocht: Enthousiaste gediplomeerde doktersassistente voor 2-3
dagen per week
Wil je werken in een kleine laagdrempelige praktijk?
Als assistente ben je het eerste aanspreekpunt en gezicht van de huisartsenpraktijk. Je taken bestaan
uit: triageren, het plannen van afspraken, beantwoorden van vragen, verzorgen van
herhaalreceptuur, het verzorgen van de patiëntenadministratie en het geprotocolleerd uitvoeren van
medische handelingen. In onze praktijk ben je echt een duizendpoot.
Startdatum vanaf 1 november 2020.
Wij zoeken:
Een allround gediplomeerd doktersassistente met ‘helicopterview’, al dan niet met ervaring. We
vinden het belangrijk dat je vriendelijk bent en servicegericht, waardoor onze patiënten een
vertrouwd gevoel houden.
In onze kleine praktijk is er per dag één assistente en één huisarts werkzaam. Door onze
laagdrempelige manier van werken komen patiënten vaak binnenlopen. Dat betekent dat het soms
hectisch kan zijn en je stressbestendig moet zijn, daarbij moet je goed kunnen multi-tasken. Het
laagdrempelige contact zorgt echter wel voor leuke en waardevolle contacten met onze patiënten.
We zoeken iemand met verantwoordelijkheidsgevoel die in staat is goed af te stemmen met
de collega’s. Heb je zin om de komende jaren te helpen de praktijk verder te verbeteren en te
moderniseren?
Kennis van Medicom en bekend zijn in de Haarlemmermeer zijn een pré.
Onze praktijk:
Kleinschalige laagdrempelige drukke huisartsenpraktijk, bestaande uit twee huisartsen en in totaal
twee assistentes waarvan één ook POH-somatiek is (we hebben nu een vacature voor
doktersassistente en POH-s, combinatie ook mogelijk).
Het plan is om de komende jaren te verhuizen naar een groter moderner pand. Onze praktijk heeft
circa 2450 patiënten.
Onze missie:
Samen vertrouwde laagdrempelige eerstelijnszorg leveren
Wij bieden:
- Een afwisselende zelfstandige werkplek
- Prettige patiëntenpopulatie
- Mogelijkheid om na verloop van tijd uren, taken en verantwoordelijkheden uit te breiden
- Salaris afhankelijk van kennis en werkervaring, gekoppeld aan de CAO huisartsenzorg.
- Tijdelijk contract met uitzicht op vaste aanstelling
Solliciteren:
Stuur je CV en motivatie op naar huisarts@marmelsteinenkoster.nl
Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze functie? Neem dan contact op met:
Julius Marmelstein, huisarts (ma, woe, do)
Marijke Koster - de Graaf, huisarts (di, vrij)
telefoon: 023 5642686

www.marmelsteinenkoster.nl

