Vacature

Praktijkondersteuner Somatiek, 3 dagen/week, Bunnik
Wij zoeken per 1 april 2019 een vriendelijke, slagvaardige praktijkondersteuner somatiek voor
3 dagen per week.
Wie zoeken wij?
Vanwege het vertrek van onze huidige praktijkondersteuner zoeken we een nieuwe
praktijkondersteuner voor de aandachtsgebieden diabetes (inclusief insulinetherapie),
CVRM/VVR, astma/COPD en SMR. Indien nodig bestaat de bereidheid
om aanvullende nascholing te volgen zoals insulinecursus, CASPIR-cursus, en/of cursus stoppenmet-roken.
Onze ideale kandidaat heeft de opleiding POH-S (bijna) afgerond, is vriendelijk, geduldig,
zelfstandig, initiatiefrijk, nauwkeurig en doortastend. Hij/zij doet graag aan systematische
verslaglegging. De kandidaat vindt het vanzelfsprekend om laagdrempelig te overleggen met
collega’s. Daarnaast kijkt hij/zij goed naar de mens achter de patiënt om daarmee passende
(leefstijl)adviezen te leveren. We vinden het leuk als iemand verder durft te kijken dan de
protocollen om daarmee zorg op maat te leveren.
In onze kleine gemeente werken we intensief samen met veel andere disciplines om daarmee
gezondheid en welzijn te bevorderen. We betrekken daarbij graag ook onze POH-S.
Wie zijn wij?
Ons bevlogen team bestaat uit 2 huisartsen, 2 doktersassistentes, 1 POH-GGz en 1 POH-S. We
werken in een knusse dorpspraktijk met 3100 patiënten. We hebben hart voor onze patiënten
en leveren graag maatwerk. Dat geeft plezier in ons werk. Daarnaast leveren we graag goede
zorg en zijn we daarom NHG geaccrediteerd. Vanuit de behoefte aan meer ruimte zullen we in
2020 verhuizen naar een nog nieuw te bouwen gezondheidscentrum. Daarin zullen we gaan
samenwerken met een andere huisartsenpraktijk met een even groot – en even enthousiast! –
team als ons team.
Wat bieden wij?
Je werkt bij ons met een prettige praktijkpopulatie en in een veilig, gezellig team. We bieden
graag mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en innovatieve projecten.
We bieden een jaarcontract voor 3 dagen per week (25,5 uur) met uitzicht op een vast
dienstverband. Salaris en arbeidsvoorwaarden conform cao huisartsenzorg.
Informatie of interesse?
Voor meer informatie: Lieke Hassink-Franke, huisarts, 030-6561261.
www.franssenshassink.uwartsonline.nl
Geïnteresseerd? Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 28 januari 2019 naar Huisartsenpraktijk
Franssens & Hassink-Franke, lhassink@hisnet.nl

