Huisartsenpraktijk Van Schaik in Vlissingen is op zoek naar een enthousiaste:

Doktersassistente
per direct voor 24-36 uur per week.
De praktijk is een solopraktijk aan de rand van Vlissingen, met een praktijkpopulatie van 2700 patiënten.
De praktijk biedt persoonlijke huisartsenzorg waarbij de patiënt de medewerkers kent en de
medewerkers de patiënt kennen. Door gebruik te maken van de kennis en talenten van iedere
medewerker, bieden wij onze patiënten efficiënte en persoonlijke zorg. Ons team bestaat naast Dr. van
Schaik uit 3 parttime assistentes, een praktijkondersteuner Somatiek, een praktijkondersteuner GGZ en
een praktijkmanager. Onze praktijk kenmerkt zich door gelijkwaardigheid binnen het team en aandacht
op innovatie en respectvolle aandacht voor de patiënt.
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 het afnemen van triage,
baliewerkzaamheden en de voorkomende medische handelingen die door de doktersassistente worden
uitgevoerd. Je bent het aanspreekpunt voor patiënten en je hebt ervaring met geautomatiseerde
gegevensverwerking en kun je goed met de pc overweg.
Voor het team zoeken wij een energiek persoon die:
•
beschikt over het MBO-diploma doktersassistente;
•
ruime ervaring heeft met triage of bereid is zich hierin te ontwikkelen;
•
sociaal vaardig en doortastend is, goed kan luisteren en nauwkeurig werkt;
•
zelfstandig, stressbestendig en proactief is;
•
vaardig is met het werken met een huisartsinformatiesysteem (Omnihis Scipio).
Wij bieden:
Een fijne werksfeer binnen een gemotiveerd en kwaliteitsgericht team.
Een aanstelling onder voorwaarden van de CAO Huisartsenzorg.
Enthousiast geworden?
Informatie over de werving en selectie is te verkrijgen bij Evelene de Vries, praktijkmanager,
tel: 06 58948963.
Wil je eerst meer weten over de huisartsenpraktijk? Kijk dan op www.praktijkbereik.nl/schaik
Sollicitaties:
Stuur jouw sollicitatiebrief én Curriculum Vitae, onder vermelding van ‘vacature Doktersassistent
Huisartspraktijk HJ van Schaik’ per e-mail naar: backofficevanschaik@gmail.com.
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