Praktijkondersteuner somatiek/-verpleegkundige 24 uur
Functieomschrijving
In verband met het vertrek van onze huidige POH-s zoeken wij per 1-9-2019 een enthousiaste,
allround POH-somatiek, voor 3 dagen per week.
Wij hebben een geaccrediteerde opleidingspraktijk en apotheek in het centrum van het dorp. Drie
huisartsen vormen samen met de POH-S, 3 doktersassistentes, 4 apothekersassistentes, een POHGGZ en een huisarts in opleiding een hecht en enthousiast team. Wij bieden laagdrempelige
huisartsen- en farmaceutische zorg aan, we zijn een vertrouwd gezicht in het dorp.
De chronische zorg (DM, Astma/COPD, CVRM, AF) wordt steeds meer in afstemming met de collega
praktijken uit de gemeente Kaag&Braassem gegeven. Met hen vormen wij een multidisciplinair
wijksamenwerkingsverband samen met de diëtisten en fysiotherapeuten. Zo wordt de zorg ook
afgestemd op wat in onze gemeente speelt en mogelijk is. Daarnaast heb je veel collegapraktijkondersteuners waarmee het prettig samen werken is.
Voor de kwetsbare ouderen werken we samen met de specialist ouderengeneeskunde, wat veel
oplevert, voor patiënt en ons als zorgverleners.

Parttime/fulltime
24 uur per week

Praktijk/bedrijf
Apotheekhoudende huisartspraktijk de Linde

Locatie
Leimuiden

Competenties
Wij zoeken een fijne collega met de volgende eigenschappen en competenties











bij voorkeur een afgeronde opleiding en ervaring als POH-s met bijbehorende kennis en
vaardigheden
sociaal en communicatief vaardig
goede teamspeler met een groot verantwoordelijkheidsgevoel
in staat om patienten te motiveren in leefstijlverandering
enthousiast en gedreven
zelfstandig en pro-aktief
nauwkeurig en kritisch
niet bang voor verandering/vernieuwing, flexibel
in staat om feedback te ontvangen én te geven
met de instelling: “je bent nooit uitgeleerd”

Wat bieden wij




Een uitdagende, zelfstandige functie in een bedrijvige dorpspraktijk
Een fijne moderne werkplek met goede, gezellige collega’s en leuke patiënten
In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd, maar met de intentie tot een vaste aanstelling




Salaris- en arbeidsvoorwaarden conform de cao-huisartsenzorg
Intensieve samenwerking met praktijkondersteuners, huisartsen en andere
eerstelijnspartners, zoals diëtiste, thuiszorg en fysiotherapie, uit de gemeente Kaag en
Braassem; recent geformeerd in een nieuw wijksamenwerkingsverband.

Contactinformatie
Enthousiast geworden ? Schrijf dan je sollicitatiebrief met CV en referenties naar Ellen van Rosmalen
en Willem van der Linden, huisartsen, info@huisartspraktijkdelinde.nl, of per post naar
Huisartspraktijk de Linde, Tuinderij 11, 2451GG Leimuiden.
Voor meer informatie over de praktijk: https://www.huisartspraktijkdelinde.nl

