
Wĳ zoeken iemand met
● Ervaring en die met plezier

in de huisartsenzorg werkt
● Een patiëntgerichte en vriendelĳke

houding en verantwoordelĳkheidsgevoel
● Flexibiliteit en vermogen om snel te

schakelen tussen verschillende
situaties en werkzaamheden

● Je bent een teamspeler, meerdere
ballen in de lucht houden is jou niet
vreemd

● Pro-activiteit en loyaliteit in het team;
de zorg blĳven verbeteren en nieuwe
initiatieven durven oppakken

● Een goede mondelinge en schriftelĳke
beheersing van de Nederlandse taal

● Diploma doktersassistente

2 huisartsen
1 praktĳkhouder

3 doktersassistenten
Praktĳkmanager

POH somatiek
Co-assistent

POH GGZ

Doktersassistent gezocht
Voor 24-32 uur per week, startdatum 1-3-2023
Dienstverband: �jdelijk, met uitzicht op vast

Wat ga je doen?
Als doktersassistente ben je het gezicht van onze praktĳk. Je bied
ondersteuning aan of behandeling van patiënten die in onze praktĳk
komen. Jouw taken zĳn onder andere:
◆ Patiënten te woord staan aan de telefoon en aan de balie
◆ Voorlichting en advies geven aan patiënten, telefonisch als aan de

balie;
◆ Kleine verrichtingen uitvoeren in opdracht van de huisarts (ECG’s,

uitstrĳkjes, bloeddruk meten, bloedprikken, oren uitspuiten et cetera)

De praktĳk
De praktĳk is een vrĳ nieuwe praktĳk met
ongeveer 3100 patiënten in Hoofddorp. Je
komt te werken in een leuk en enthousiast
team, samen leveren we de meest optimale
zorg aan onze patiënten. De
patiëntenpopulatie is gemengd, van expats,
jonge gezinnen tot ouderen.
Er heerst een informele sfeer waar
collega’s in een hecht teamverband
werken.

Wĳ bieden jou

● Een breed takenpakket
● Baliewerkzaamheden
● Triage
● Administratieve taken
● Zelfstandig spreekuur

● Een jaarcontract van 24-32 uur
met uitzicht op een vast contract

● Mogelĳkheden voor persoonlĳke
ontwikkeling en volgen van scholing

● Inschaling in schaal 5 tot € 3466 bruto
bĳ een fulltime dienstverband
(afhankelĳk van opleiding en ervaring)

● Naast een goed basissalaris krĳg je
onder andere eindejaarsuitkering en
vakantietoeslag

Wil jĳ in ons team komen werken?
Mail jouw CV en sollicitatiebrief naar: jacky@mc-hoofddorp.nl
t.a.v. Jacky Loobeek (praktĳkmanager).
Heb je nog vragen over de functie of vind je het fijn om een keer
mee te kĳken in onze praktĳk? Neem vooral contact met ons op.

Contactgegevens
Medisch Centrum Hoofddorp
Dokter van Dorstenstraat 1,
2132 JR Hoofddorp
T. 023-5617703


