Huisartspraktijk Fontein te Den Haag (Statenkwartier) is op zoek naar een

Praktijkverpleegkundige (ondersteuner) somatiek voor 16
uur per week
Wij zijn op zoek naar een allround, betrokken en enthousiaste
praktijkverpleegkundige/ondersteuner somatiek die per 1 november 2019 bij ons kan
starten. De chronische zorg (Diabetes mellitus, CVRM, COPD en decompensatio cordis) is al
zeer gestructureerd opgezet in de praktijk en het is de bedoeling dat dit wordt doorgezet.
Daarnaast staan wij altijd open voor nieuwe projecten om de chronische zorg in onze
praktijk te verbeteren. De functie is dus veelzijdig en biedt veel afwisseling.
Zowel ervaren als pas afgestudeerde praktijkverpleegkundigen/-ondersteuners worden van
harte uitgenodigd om te reageren.
De functie
Je voert je eigen spreekuur en bent actief betrokken om de ketenzorg voor chronisch zieken
op peil te houden en te ontwikkelen. Daarnaast om samen met het team goede
gezondheidszorg te leveren aan onze patiënten.
Locatie
De praktijk is gelokaliseerd in een gezondheidscentrum in het Statenkwartier te Den Haag
Parttime/Fulltime
Het gaat om 2 dagen per week
Wie zijn wij
Huisartspraktijk Fontein is een NHG geaccrediteerde opleidingspraktijk, waarin 2 huisartsen
werkzaam zijn. We vormen een gezellig team met 2 doktersassistentes en een POH GGZ. In
het Gezondheidscentrum bevinden zich nog 3 huisartspraktijken, een apotheek, het
huisartsen lab, een diëtiste, een podotherapeut, een psycholoog en een Fysiotherapeut.
We hechten eraan om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren met een persoonlijke
benadering door een leuk team van zorgverleners. Salaris conform de CAO Huisartsenzorg.
We zoeken een POH die..
- Gediplomeerd is (of binnenkort de opleiding afrondt)
- Ervaring heeft in de zorgverlening
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft
- Enige computervaardigheden heeft
- Zelfstandig en gestructureerd kan werken
- Een teamplayer is met verantwoordelijkheidsgevoel
Neem contact op…
Je CV en motivatiebrief is altijd welkom op mailadres hapfontein@ezorg.nl.
Je kan onze praktijk bezoeken op www.huisarts-fontein.nl

