Wij zijn op zoek naar een doktersassistent
(uren in overleg)

Voor onze prak jk in Ugchelen zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gediplomeerde
doktersassistent voor 25-34 uur per week.

Ons gezondheidscentrum is gelegen in het mooie dorp Ugchelen. Meer informa e over het centrum
en onze prak jk kun je vinden op www.hmhuisartsen.nl
Wat vragen wij van jou?
-

Je hebt een afgeronde opleiding tot doktersassistent, of je bent bijna klaar met je opleiding.
Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en communica eve vaardigheden.
Je bent een teamspeler en kunt goed met mensen omgaan.
Je kunt zelfstandig en gestructureerd werken.
Je bent open, oplossingsgericht en exibel.
Je hebt een goede dosis gezonde humor.

Wat bieden wij jou?
-

Je komt te werken in een gezellig team van huisartsen, doktersassistenten,
prak jkondersteuners en een PA.
Het is een enthousiast en dynamisch team. De huisartsen zijn laagdrempelig bereikbaar, er is
veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en we staan al jd open voor nieuwe ideeën.
Onze prak jk is gehuisvest in een nieuw pand, met grote lichte ruimtes, een tuin en een
aparte ko e ruimte.
Werkdagen van 08:00 tot 17:00, dus vrij op feestdagen en in de weekenden.
Collega assistenten die jou graag thuis willen laten voelen in het team.
Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO huisartsenzorg.

Ben je professional, herintreder, starter of toe aan een carrièreswitch en herken je jezelf in het
geschetste pro el dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.
Stuur dan je sollicita ebrief en CV naar manager@huisartsenprak jkugchelen.nl.
Mocht je verder nog vragen hebben, neem dan contact op met Nancy Sogtoen (prak jkmanager)
Tel: 06-12677271 of via bovenstaand email adres.
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Na ontvangst van je sollicita e zullen wij zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

