Huisartsenpraktijk Ganzenhoef heeft 2 vacatures voor haar praktijk.

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S) voor 16 u/week
Praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-O) voor 8 u/week
Werkuren in overleg en het combineren van de functies is mogelijk
Wij zijn een innovatieve praktijk en collegiaal, er is een fijne werksfeer. Ons team bestaat uit 3
huisartsen, 2 poh-ggz, 1 poh-s, 5 doktersassistenten en een praktijkmanager. De patiëntenpopulatie is
gemêleerd en veelzijdig waarvan een groot deel een allochtone achtergrond heeft. Bij deze
patiëntenpopulatie kunnen taalproblemen en laaggeletterdheid een rol in de communicatie spelen.
Bij het verlenen van zorg is het belangrijk hier aandacht voor te hebben.
POH-S:
Je biedt persoonsgerichte, integrale zorg aan patiënten met een chronische aandoening, o.a. DM,
Nierschade, CVRM en COPD. Kennis van afnemen van longfuncties zijn een pré. Je houdt spreekuur op
de praktijk en bezoekt de mensen thuis. Je werkt samen met de huidige POH-S.
POH-O:
Een nieuwe functie in de praktijk. Je bouwt op een creatieve manier mee aan een ouderenzorg
samenwerkingsverband in Amsterdam Zuidoost. Vanuit deze groeifunctie ga je multidisciplinaire
samenwerking aan met de 1e lijn, de 2e lijn en het sociale domein. Je staat in nauw contact met de
patiënt en diens omgeving. Kennis van de sociale kaart weet je je eigen te maken. Je vindt het een
uitdaging om de functie handen & voeten te geven.
Specifieke competenties voor de POH-S:
• Een verpleegkundige achtergrond en BIG geregistreerd.
• Als POH-S heb je de bijbehorende module gevolgd.
Specifieke competenties voor de POH-O:
• Een verpleegkundige of paramedisch achtergrond bijv. fysiotherapie.
• Je bent bereid de module ouderzorg te volgen.
• Je beschikt over zelf startend vermogen.
• Een warm hart voor ouderen.
• Interesse in OZO verbindzorg, een online platvorm die mensen & zorg samenbrengt.
Voor beide functies geldt:
• Ervaring met werken in Tetra HIS of het vlot eigen kunnen maken.
• Mogelijkheden voor nieuwe initiatieven in zorg voor chronische patiënten en ouderen.
• Zelfstandig werken; in teamverband en vanuit netwerkorganisaties.
Kenmerk van de praktijk is om kwalitatief goede zorg aan onze patiënten te geven, waarbij
persoonlijke aandacht voorop staat. We zijn NHG geaccrediteerd en lid van zorggroep MEDZzo.

Wil je graag deel uitmaken van ons team? Stuur dan je motivatiebrief en curriculum naar
info@huisartsenganzenhoef.nl . Wil je eerst meer informatie dan kun je bellen met huisarts
Addy van der Woude. Tel. 020 235 21 21. Ons adres is Huisartsenpraktijk Ganzenhoef.
Bijlmerdreef 1071 1103TT Amsterdam.
Als je in je brief je vakantieperiode aangeeft, dan houden we daar rekening mee. Wij bieden een
salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Huisartsenzorg, daarnaast mag je rekenen op
een goede inwerkperiode door een ervaren collega. De vacature is voor langere termijn met
uitzicht op een vaste aanstelling bij wederzijds goedvinden.

