Vacature Praktijkondersteuner Somatiek 24 u/week
in een gezellige praktijk in Rosmalen
Heb jij zin om ons team te komen versterken?
Huisartsenpraktijk Schellekens en Van Gastel is een mooie praktijk in het centrum van
Rosmalen. Onze praktijk telt in totaal ongeveer 6000 patiënten. Er zijn 4 huisartsen,
5 doktersassistenten, 2 POH’s Somatiek en 2 POH’s GGZ werkzaam in onze praktijk.
Samen bieden we het hele scala aan huisartsenzorg. We zijn een gezellige, goed lopende en
georganiseerde praktijk met een hecht team.
Wat zoeken wij?
Wij zoeken een vrolijke, harde werker met teamgeest en hart voor de patiënt en de praktijk,
met de volgende competenties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een diploma Praktijkondersteuner Somatiek
Je hebt minimaal één jaar relevante werkervaring;
Je kunt zelfstandig spreekuur draaien voor patiënten met diabetes, COPD / astma en
CVRM
Tijdens deze spreekuren stel je in overleg met de patiënt en huisarts een
behandelplan op;
Je coördineert de opvolging van het behandelplan en waarborgt de continuïteit van de
behandeling;
Je bewaakt de juiste ketenzorg voor de patiënt en maakt daarbij gebruik van de
sociale kaart;
Je begeleidt en coacht de patiënten in het leren omgaan met de aandoening en het
hebben van een gezonde leefstijl;
Je zorgt voor een correcte verslaglegging in het HIS (medicom) en je verdiept je in de
laatste richtlijnen en ontwikkelingen van de diverse chronische ziektebeelden;
Je bent een alleskunner en een enthousiaste en harde werker;
Je kunt zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen; maar ook zeker in
teamverband werken
Vooral ben jij een fijne collega om mee samen te werken met een proactieve houding
en een patiëntvriendelijke instelling.

Wat bieden wij
 Wij streven naar kwalitatief goede, maar ook laagdrempelige zorg, naar patiënten toe
maar ook zeker binnen de praktijk. De artsen zijn binnen het team goed bereikbaar
voor overleg.
 Wij bieden voldoende ruimte voor scholing en verdere professionele ontwikkeling.
 Wij bieden je een jaarcontract welke bij goed functioneren wordt vervolgd in een vast
dienstverband.
 Een passend salaris conform CAO huisartsenzorg en aansluitend op je werkervaring.

Wordt je enthousiast van deze vacature, en zie je jezelf wel werken in ons team?
Mail of stuur je curriculum vitae en motivatie vóór 01-02-2019 naar onderstaand adres of
mail naar neeltjeroemers@gmail.com
Ook voor vragen over de functie of de praktijk, kun je altijd contact opnemen met de contactpersoon,
Huisarts Neeltje Roemers.

Huisartsenpraktijk Schellekens en van Gastel
Dorpsstraat 52 b
5241 ED Rosmalen
073-5212345

