Gezocht: Centrumassistent(e)
Functiegebied: centrum assistent(e)
Regio: Zuid-Holland
Standplaats: Rotterdam

Dienstverband: minimaal 3 dagen
Locatie: verschillende centra Stichting
Gezond op Zuid
Ingangsdatum: in overleg

Wie zijn wij:
Stichting Gezond op Zuid levert vanuit 7 verschillende gezondheidscentra in Rotterdam Zuid
hoogwaardige en professionele geïntegreerde eerstelijnszorg. Deze vacature heeft betrekking op
verschillende centra. Onze teams bestaan o.a. uit huisartsen, PA, AIO’s, centrumassistentes,
POH-S, POH- GGZ en praktijkverpleegkundigen.
Wat bieden wij:
• Een leuke, gezellige werksfeer met veel ruimte voor eigen ontwikkeling;
• Een veelkleurige, prachtige en levendige patiëntenpopulatie;
• Diverse uitdagingen op het gebied van transitie en substitutie van de zorg van de tweede naar
de eerste lijn;
• Salariëring volgens de CAO gezondheidscentra;
• We starten met een tijdelijk contract van 1 jaar, welke bij tevredenheid van beide partijen zal
worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd
Wat zoeken wij:
• Een prettige en enthousiaste collega met gevoel voor humor;
• Een collega die zowel normen en waarden als collegialiteit hoog in het vaandel heeft staan;
• Een collega die creatief, patiëntgericht en oplossingsgericht kan werken;
• Een collega die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
• Een collega met meerdere jaren werk ervaring in de functie van doktersassistent(e) (bij
voorkeur);
• Een collega die affiniteit heeft met het werken in een achterstandswijk;
• Een collega die stress bestendig is en prioriteiten kan stellen;
• Een collega die de Nederlandse taal in woord en schrift beheerst. Het spreken van extra talen is
zeer gewenst;
Jouw taken:
• Telefoon beantwoorden;
• Medisch administratief werk verrichten;
• Aanspreekpunt zijn aan de balie;
• Behandelkamer bedienen;
Taken zoals: bloedafnames, bloeddrukmetingen, het maken van ECG’s, het uitspuiten van oren,
behandelen van wratten, geven van injecties, het maken van uitstrijkjes en assisteren bij EHBO
en ingreepjes;
• De schakel zijn tussen patiënt en zorgverlener.
Ben jij een gediplomeerde doktersassistent(e) die houdt van een uitdaging en herken jij jezelf in
bovenstaande omschrijving? Twijfel dan niet en stuur ons jouw CV met motivatiebrief. Je kunt
jouw brief sturen naar: K. Bontje, kbontje@gezondopzuid.nl.
Voor extra vragen of informatie kunt u mailen naar M. Sikkens, centrummanager,
msikkens@gezondopzuid.nl.
Bij aanstelling vragen wij om een actuele VOG.
Hartelijke groet,
Het team van Stichting Gezond op Zuid

