Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige, allround praktijkondersteuner met bij
voorkeur affiniteit op het gebied van hart- en vaatziekten en diabetes.
We verwachten iemand die samen met de al werkzame praktijkondersteuners de zorg op een
kwalitatief hoog niveau kan uitvoeren. De ketenorganisatie Kcoetz ondersteunt ons bij de
chronische zorg voor diabetes, copd, cvrm en kwetsbare ouderen.
Parttime/fulltime
8-16 uur per week met mogelijke uitbreiding van uren op termijn. De werkdagen kunnen in
overleg ingevuld worden.
Praktijk
De Zorgverleners onder één dak. Ons samenwerkingsverband bestaat uit twee lokaties, te
weten De ZOED Boerhaavewijk aan de Louis Pasteurstraat 2A en De ZOED Schalkwijk aan
de Italiëlaan 170-172 te Haarlem. Kijk op www.dezoed.nl voor meer informatie.
Op de lokatie Schalkwijk is een modern eerstelijns medisch centrum gevestigd, met onder
andere een apotheek, huisartsen en fysiotherapeuten. De lokatie Boerhaavewijk is nog volop
in ontwikkeling, waaraan jij kan bijdragen om dit vorm te geven.. Wij verblijven in een
tijdelijk onderkomen samen met de apotheek, echter wel van alle gemakken en
benodigdheden voorzien.
Competenties
Wij zoeken een enthousiaste praktijkondersteuner somatiek, met een afgeronde opleiding, of
met de wens de opleiding te gaan volgen. Verder ben jij: secuur, zelfkritisch, empathisch, in
staat goed te luisteren en heb je het vermogen patiënten te motiveren en enthousiasmeren.
Herken jij jezelf in deze kernwaarden? dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.
Indien jij aanvullende opleidingen/cursussen of aantekeningen hebt gevolgd richting: COPD
(spirometrie), Stoppen met roken, Diabetes, CVRM, Leefstijlcoach dan geldt dat als een pré.
Wat bieden wij:
Een leuke parttime baan in onze moderne, geaccrediteerde, goed georganiseerde praktijk.
Samen streven we naar het leveren van goede zorg voor onze patiënten.
Wij zijn een gezellig, enthousiast en dynamisch team en werken nauw samen met elkaar,
maar ook met de andere hulpverleners in de Zoed. Verdere ontwikkeling d.m.v. scholing
behoort tot de mogelijkheden.
Wij bieden na een proefperiode van 3 maanden een halfjaar-contract en bij gebleken
geschiktheid een vast contract.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Huisartsenzorg.
Contactinformatie
Ben je enthousiast geworden, stuur dan zo spoedig mogelijk een brief met CV naar.
finance.hap.vspuite@gmail.com
Voor meer informatie kun je op dinsdag en woensdag bellen met praktijkondersteuner Nina
Bravenboer, tel. 023-5331592.

