Huisartsenpraktijk De Groenling
L. Louisse en J.P. de Lange
Rijksstraatweg 176
3956 CV Leersum
Binnen onze huisartsenpraktijk in Leersum hebben wij per 1 december 2018 een vacature voor een

Gediplomeerde doktersassistente voor ± 12 uur per week
Huisartsenpraktijk De Groenling is een NHG-geaccrediteerde praktijk gelegen in een gemoedelijk
dorp dat onderdeel uitmaakt van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. We werken met een klein team
van 2 huisartsen, 2 dokters assistentes en 1 POH-S. De praktijk is op 1 juli 2018 ontstaan uit de
overname van een solopraktijk door twee jonge enthousiaste huisartsen, die patiëntgericht en
vernieuwend te werk gaan. Wij streven ernaar persoonlijke en laagdrempelige zorg te bieden. Meer
informatie over de praktijk is te vinden op de website www.huisartsenleersum.nl.
Waar bestaan de werkzaamheden uit?
»
»
»

Eerste aanspreekpunt voor de patiënt via telefoon en balie, uitvoeren van triage en geven
van zelfzorg adviezen (HIS Promedico ASP)
Uitvoeren van medische handelingen zoals bloeddruk metingen, urine onderzoek, ECG, BVO
en stikstof behandeling
Administratieve werkzaamheden zoals in- en uitschrijvingen, verwerken van post

Wat verwachten wij?
»
»
»

Afgeronde opleiding tot doktersassistente
Je kunt zelfstandig werken en weet van aanpakken
Je hebt hart voor de patiënt en oog voor je collega’s

Wat bieden wij?
»
»
»

Een zelfstandige en afwisselende functie
Een overzichtelijk team met een informele werksfeer en de mogelijkheid tot laagdrempelig
overleg en ruimte voor vernieuwende initiatieven
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO huisartsenzorg

Ben jij een enthousiaste doktersassistente die graag zelfstandig te werk gaat en het leuk vindt om
actief mee te denken en vernieuwend te werk te gaan? Wij ontvangen graag een sollicitatie voorzien
van een cv via het email adres huisartsen.groenling@ezorg.nl.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze praktijk via het telefoon nummer 0343451495, vraag naar Lisanne Louisse of Jerry de Lange, een mail sturen kan ook.
Email: huisartsen.groenling@ezorg.nl
Website: www.huisartsenleersum.nl

