VACATURE
Voor ons team van Huisartsenpraktijk De Keiler in Nunspeet zijn wij op zoek naar een

POH – Somatiek
24 uur per week
Wij zoeken per 1 juli 2019 een enthousiaste Praktijkondersteuner (POH-S) voor 24 uur per week (3 dagen:
maandag, dinsdag, vrijdag) voor het doen van zelfstandige spreekuren cardiovasculair risicomanagement,
diabetes mellitus, COPD en Stoppen met roken.
Welke vaardigheden zoeken wij?
 Je hebt een afgeronde opleiding POH-Somatiek
 Je hebt bij voorkeur ervaring met Zorgdossier en Zorgdomein en bent in het bezit van een
aantekening spirometrie (bijv. Caspir) en insulinetherapie (bijv. Langerhans) of bereid die te behalen
 Je werkt nauwkeurig en zelfstandig volgens de geldende richtlijnen en protocollen van de ketenzorg
 Je organiseert de planning van spreekuren en vervolgafspraken en houdt de registratie van de
cijfers m.b.t. prestatie-indicatoren en ketenzorg bij
 Je houdt de ontwikkelingen in je vakgebied bij en implementeert deze waar nodig in je werk en
protocollen, ter verbetering van de praktijk en de zorg die we leveren
Wie zoeken wij?
 Je bent sociaal, kunt goed werken in teamverband en beschikt over effectieve communicatieve
vaardigheden in contacten met patiënten en collega’s
 Je bent positief ingesteld, energiek, enthousiast, neemt initiatief en hebt een gezonde dosis humor
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent gemotiveerd; we zijn een klein team en
willen op elkaar kunnen bouwen
Wat bieden wij?
 Een volledig ingerichte werkplek in een moderne, servicegerichte en NHG-geaccrediteerde
huisartsenpraktijk in Zorgplein De Enk te Nunspeet
 Mogelijkheden tot samenwerking en nascholingen, o.a. via de overkoepelende regionale
huisartsenorganisatie Medicamus
 Een kleinschalig, positief en doortastend team van 2 huisartsen en 1 vaste waarnemend huisarts, 3
assistentes, 1 POH-GGZ en 1 POH-Somatiek/Ouderenzorg
 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO-Huisartsenzorg (schaal 7)
 Een jaarcontract (na proeftijd) met intentie tot een langdurige betrekking

Contact
Voor informatie en sollicitaties (incl. C.V.) graag
contact opnemen met dokter Dekker of dokter
Stade-Bakker via
info@huisartsenpraktijkdekeiler.nl of
telefoonnummer 0341 – 759 759.
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