
 
Huisartsenpraktijk de Waag 

Is op zoek naar een  

Doktersassistent  
voor minimaal 20 uur per week 

Huisartsencentrum de Waag is een goed georganiseerde apotheekhoudende huisartsenpraktijk 
gelegen in het pittoreske centrum van Brouwershaven. 

Ons professionele, collegiale en fijne team heeft de zorg voor ongeveer 3600 patiënten. In 
vakantie periodes ook voor passanten. Wij werken met Medicom, zijn een opleidingspraktijk, en 
geaccrediteerd. 

Wat ga je doen? 

 Gedurende de week ben jij breed inzetbaar op verschillende plekken in de praktijk 

 Je staat patiënten telefonisch te woord 

 Je ontvangt patiënten aan de balie 

 Je voert het assistentenspreekuur uit met verschillende medische handelingen 

 Je bent aanspreekpunt voor onze huisartsen en collega-assistenten bij acute zaken, je 
steriliseert het instrumentarium en pakt andere urgente werkzaamheden op. 

 
Wat mag je van ons verwachten? 

 Een uitdagende functie met afwisselende werkzaamheden 

 Werken met een enthousiast team in een prettige werksfeer 

 Een fijne en goed uitgeruste werkomgeving 

 Ruimte voor scholing en verdere persoonlijke ontwikkeling 

 Salariëring volgens de CAO Huisartsenzorg voor (minimaal) 20 uur per week 

 Een tijdelijke overeenkomst met uitzicht op een vast dienstverband 

Wat verwachten wij? 

 Je bent een (bijna) gediplomeerd doktersassistent, het liefst met enige (stage)ervaring 
in een huisartsenpraktijk 



 
 Je bent zelfstandig en toont verantwoordelijkheid 

 Je hebt een positieve instelling en bent flexibel 

 Je hebt een klantvriendelijke en patiëntgerichte werkhouding 

 
Wil je graag werken in een fijn team en houd je van afwisselende werkzaamheden? Ben jij een 
beginnende assistent die van aanpakken weet en wil je veel leren in een gezellige werkomgeving? 
Of heb je meer ervaring en ben je degene die het hoofd koel houdt in drukke periodes? Dan zien 
we jou graag in ons team en vragen je te solliciteren: 

Stuur jouw schriftelijke sollicitatie en CV info@huisartsenpraktijk-dewaag.nl, gericht aan M.M. 
Leenhouts of J.M.M. Hage-Veldhuizen (praktijkhouders). 

Voor meer informatie over de praktijk kijk op onze website: 

www.hapdewaag.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


