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Medisch Centrum Zwanenburg zoekt
Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) (m/v) drie of vier dagen
per week vanaf 01-02-2019

MCZ
Medisch Centrum Zwanenburg is een centrum voor huisartsenzorg in
Zwanenburg en is gehuisvest in een modern pand in het hart van het
dorp. In ons centrum werken vijf doktersassistentes, vier huisartsen, drie
praktijkondersteuners en een diëtiste. We leiden (huis)artsen, POH’ s en
doktersassistentes op.
De vacature
Wegens een carrière switch van een van onze praktijkondersteuners
zoeken we zo spoedig mogelijk een enthousiaste nieuwe collega voor
drie tot vier dagen (25,5 – 34 uur) per week.
Wij bieden een plek in een goed georganiseerde, NPA geaccrediteerde
praktijk. Als praktijkondersteuner geef je zorginhoudelijke ondersteuning
aan patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes mellitus,
cardiovasculaire problematiek, astma/COPD. Het accent ligt op taken die
zich lenen voor taakdelegatie door de huisarts en vallen onder
geprotocolleerd werken. Hiernaast behoort het geven van voorlichting en
leefstijladviezen en het verrichten van taken op het gebied van
kwaliteitszorg van de huisartsenpraktijken tot het werk.
Profiel
We zijn op zoek naar een HBO-verpleegkundige, het liefst met een
afgeronde opleiding tot praktijkondersteuner of een doktersassistente
met voorgenoemde opleiding en enige werkervaring. Onze ideale
kandidaat is daarnaast zelfstandig, collegiaal, ondernemend, accuraat
en stress bestendig. Pre is het kunnen uitvoeren van spirometrie en
ervaring met insuline afhankelijke diabeten.
Salaris conform de CAO Huisartsenzorg.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan vóór 5 januari 2019 je
motivatiebrief én CV op naar Medisch Centrum Zwanenburg:
directie.mcz@ezorg.nl of Iepenlaan 131, 1161 TC Zwanenburg
Voor eventuele informatie kunt u terecht bij:
D. Sanders, huisarts of W.N. Hoorn-Licht, praktijkverpleegkundige
020-4489600 of praktijkverpleegkundigemcz@ezorg.nl
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