In verband met het vertrek van onze huidige POH-S zijn wij voor onze huisartsenpraktijk in Haarlem-Noord
per 16-09-2019 op zoek naar een

Praktijkondersteuner Somatiek m/v (zzp-er)
16 uur per week
Het betreft een duo- praktijk met ongeveer 2600 patiënten. De praktijk is gevestigd in een HOED, we delen een
aantal ruimtes met één van de andere prakijken. Op de begane grond van hetzelfde pand bevindt zich een
apotheek. Bereikbaarheid, service en kwaliteit staan hoog in het vaandel.
Ons motto is: “De best mogelijke zorg, zo dicht mogelijk bij huis”.
Functieomschrijving:
Als praktijkondersteuner verleen je medische inhoudelijke zorg die door de huisarts gedelegeerd is. Je organiseert
en coördineert de preventieve en gestructureerde zorg voor patiënten met een chronische aandoening (DM,
COPD/ astma en CVRM).
Wij zoeken:
• Je hebt een diploma praktijk ondersteuner somatiek (of HBO-V)
• Je hebt bij voorkeur werkervaring in een huisartsenpraktijk
• Je hebt affiniteit met patiënten met een chronische aandoening
• Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en weet mensen te motiveren
• Je kan goed samenwerken in een team
• Je staat stevig in je schoenen en bent oplossingsgericht
• Je hebt een initiatiefrijke houding t.a.v. ontwikkelingen in het vakgebied
• Je voelt je medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van onze praktijk
• Je spreekt en schrijft goed Nederlands
• Je beheerst de Engelse taal
• Ervaring met Medicom is een pré

Wij bieden:
• Een uitdagende en veelzijdige baan
• Een enthousiast en ondernemend team waarbinnen jij je verder kunt ontwikkelen.
• Een platte organisatie structuur
• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO huisartsenzorg
• Bij voorkeur ZZP constructie

Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in het profiel, dan nodigen wij je hierbij van harte uit te solliciteren. Ook wanneer je niet
volledig aan het profiel voldoet kun je reageren. Stuur jouw gemotiveerde sollicitatie brief voorzien van CV en
referenties voor 15 augustus naar:
sollicitatie@huisartsenpraktijkelbers-vansoest.nl
Bij vragen kun je tevens gebruik maken van dit mailadres.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

