
 
 

 
 
 

 
 

De apotheekhoudende huisartsenpraktijk Westkapelle te Westkapelle is op zoek naar jou! Wij zoeken per 
direct een enthousiaste en flexibele: 
 

Doktersassistent(e)  
 
Het betreft een dienstverband voor mimimaal 16 en maximaal 32 uur in overleg.  
 
Informatie huisartsenpraktijk 
Wij zijn een goed georganiseerde apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Westkapelle. In onze praktijk 
zijn 2 huisartsen werkzaam en 1 huisarts in opleiding, 5 assistenten, 1 praktijkondersteuner somatiek, 2 
praktijkondersteuners GGZ en 1 praktijkondersteuner ouderenzorg en een praktijkmanager. 
 
Functie-informatie: 
Als doktersassistente ben je bekend met alle voorkomende werkzaamheden die je in een praktijk 
tegenkomt. In de functie van doktersassistente valt hierin o.a. te denken aan baliewerkzaamheden, het 
afnemen van triage en de voorkomende medische handelingen die door de doktersassistente worden 
uitgevoerd. Je bent het aanspreekpunt bij de balie voor patiënten en je hebt ervaring met 
geautomatiseerde gegevensverwerking en kun je goed met de pc overweg (informatiesystemen). 
 
Voor het team zoeken wij een energiek persoon die: 

• beschikt over het MBO-diploma doktersassistent; 
 zorgvuldig en zelfstandig kan werken; 
 oplossingsgericht kan denken; 
• leergierig is en nieuwe situaties ziet als uitdaging om kennis te vergroten; 
• open staat om van anderen te leren; 
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 
• beschikt over collegiale houding en bereidheid is bij te springen in geval van ziekte of vakantie. 

 
Wij bieden: 
De huisartsenpraktijk bestaat uit een toegankelijk en enthousiast team. Er heerst een persoonlijke en 
vriendelijke werksfeer, de werknemers en huisartsen zijn erg betrokken en zij verrichten de 
werkzaamheden op professionele wijze. Wij bieden een aanstelling van een jaar met zicht op een vaste 
aanstelling onder voorwaarden van de CAO Huisartsenzorg.  
 
Interesse? 
Informatie over de huisartsenpraktijk en werkzaamheden is te verkrijgen bij W.J. Heijmans, 
telefoonnummer 0118-571234 of J. van Amersfoort, telefoonnummer 0118-571234. 
 
Sollicitaties: 
Stuur uw sollicitatiebrief én Curriculum Vitae, onder vermelding van “vacature Doktersassistente ” per e-
mail naar:  j.vanamersfoort@zhco-periscaldes.nl ) 
 
Sluitingsdatum:   
31 mei 



 
 


