HuisartsenOrganisatie Oost Gelderland (HOOG) zoekt voor huisartsengroepspraktijk
Sluisoordlaan te Apeldoorn, per 1 september / oktober 2019, vanwege pensionering huidige
praktijkondersteuner:

een Gediplomeerd Praktijkondersteuner
voor 24 uur per week
(bij voorkeur op dinsdag, woensdag en vrijdag)
Wat worden jouw werkzaamheden?
Het betreft een HOED met 3 huisartsenpraktijken, 1 praktijkmanager, 3 praktijkondersteuners
somatiek, 1 praktijkondersteuner GGZ en 4 assistentes. Je verleent op basis van
vastgestelde protocollen doelgerichte (gedelegeerde) zorg aan patiënten met (risicofactoren
voor) chronische ziekten op het gebied van Astma/COPD, DM, CVRM en Ouderenzorg. Je
bent verantwoordelijk voor de planning en organisatie van de spreekuren en overlegt waar
nodig met de desbetreffende huisarts(en).

Wat vragen we van jou?
Je hebt de opleiding tot praktijkondersteuner afgerond. Je hebt bij voorkeur ervaring
opgedaan als allround praktijkondersteuner en ervaring met promedico-asp en caresharing.
Je beschikt over goed ontwikkelde sociale, communicatieve en computervaardigheden. Je
werkt zelfstandig en gestructureerd. Flexibiliteit, verantwoordelijkheid en het nemen van
initiatief worden op prijs gesteld.
Wat bieden wij jou?
Wij bieden jou een zelfstandige functie voor 3 praktijken in een dynamische HOED met als
doelgroep een gevarieerde patiënten populatie. Je werkt samen met enthousiaste collega’s
voor praktijken die mee willen gaan met de laatste ontwikkelingen in de eerste lijn. Streven is
wijk gebonden werken tezamen met andere eerstelijnswerkers.
Je komt in dienst van HOOG en wordt uitgeleend aan genoemde praktijk. Andere werkdagen
dan bovengenoemde dagen zijn eventueel in overleg vast te stellen.
Het betreft een dienstverband voor een jaar met perspectieven voor verlenging bij
wederzijdse tevredenheid. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO
Huisartsenzorg. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal €
2.499,- en maximaal € 3.764,- bij een fulltime dienstverband (schaal 6 / 7).
Informatie, procedure en sollicitatie
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met Christi Huizing (Praktijkmanager), te bereiken
op telefoonnummer 055-3601527. Wij zien jouw schriftelijke sollicitatie met actuele cv graag
tegemoet vóór 18 augustus a.s. De gesprekken worden gepland op dinsdag 27 augustus.
Deze data zijn bepaald i.v.m. de komende vakantieperiode. Wij verzoeken je echter om
direct te reageren als je interesse hebt, dan kunnen we indien mogelijk eerder met elkaar in
gesprek. Je kan jouw sollicitatie richten aan HOOG, t.a.v. afdeling HRM, e-mail:
hrm@hoogzorg.nl , onder vermelding van ‘vacature POH-s, Sluisoordlaan Apeldoorn’.

