Huisartsenpraktijk De Groenling
L. Louisse en J.P. de Lange
Rijksstraatweg 176
3956 CV Leersum

Binnen onze huisartsenpraktijk in Leersum hebben wij per september/oktober 2018 een vacature
voor een

Praktijkondersteuner/-verpleegkundige voor 12-16 uur per week
Huisartsenpraktijk de Groenling is een NHG-geaccrediteerde praktijk in een gemoedelijk dorp dat
deel uitmaakt van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. We werken met een klein team van 2
huisartsen, 2 dokters assistenten, een praktijkondersteuner GGZ en een praktijkmanager. De praktijk
is een jaar geleden ontstaan uit de overname van een solopraktijk door twee jonge enthousiaste
huisartsen, die patiëntgericht en vernieuwend te werk gaan.
We zoeken een praktijkondersteuner die bij voorkeur op termijn ook ouderenzorg gaat uitvoeren.
Waar bestaan de werkzaamheden uit?
»
»
»
»

Zelfstandig uitvoeren van een diabetes-, astma/COPD- en CVRM spreekuur
Begeleiding insuline therapie
Uitvoeren van longfunctietesten
In de nabije toekomst de mogelijkheid om het takenpakket uit te breiden met ouderenzorg.
Dit biedt gelegenheid om het aantal te werken uren uit te breiden.

Wat verwachten wij?
»
»
»

Je hebt bij voorkeur de HBO V en de opleiding tot POH afgerond en bent BIG-geregistreerd
Je hebt ervaring als POH in de huisartsenpraktijk, werkt zelfstandig en zorgvuldig
Je hebt bij voorkeur ervaring met of interesse in ouderenzorg. Je bent zo nodig bereid om
hiervoor aanvullende scholing te volgen.

Wat bieden wij?
»
»
»
»

Een zelfstandige, afwisselende functie met de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
Een overzichtelijk team, een prettige patiëntenpopulatie en een goede werksfeer
Aanvang en werktijden in overleg
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO huisartsenzorg

Ben jij een enthousiaste praktijkondersteuner/-verpleegkundige die graag zelfstandig te werk gaat,
zichzelf wil blijven ontwikkelen en actief met ons wil meedenken? Wij ontvangen graag je
sollicitatiebrief en CV via het email adres huisartsen.groenling@ezorg.nl.
In verband met de vakantieperiode zullen de sollicitatiegesprekken in september plaatsvinden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze praktijk via het telefoon nummer
0343-451495, vraag naar Lisanne Louisse of Jerry de Lange, een mail sturen kan ook.
Email: huisartsen.groenling@ezorg.nl
Website: www.huisartsenleersum.nl

