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Rozenburg, februari 2019 

 

Vacature Doktersassistente. 27-36 uur per week 

 

Wij zijn op zoek naar een positieve, flexibele en daadkrachtige doktersassistente. 
 

Ben jij gediplomeerd doktersassistente en ben jij in staat zelfstandig en daadkrachtig te werken? Heb jij 

de competenties om  de planning voor gemiddeld  9 huisartsen, 3 POH s, 3 POH GGZ, verpleegkundige 

specialist, physician assistent en een assistente spreekuur te doen? Ben jij een positief persoon die zich als 

een vis in het water voelt bij een dynamische en ambitieuze onderneming? 

 

Lees dan verder want dan zijn wij op zoek naar jou!! 

 

Over Huisartsenpraktijk Blankenburg 

Huisartsenpraktijk Blankenburg is de enige huisartsenpraktijk in het dorp Rozenburg. Hiermee hebben 

wij de zorg voor 12425 patiënten en willen wij ons onderscheiden door zoveel mogelijk zorg in 

Rozenburg te leveren voor de patiënt. Wij werken samen met specialisten uit het ziekenhuis en behoren 

tot het academische netwerk van huisartsenpraktijk verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum.  

 

Functieomschrijving: 

De functie bestaat uit onder andere de volgende werkzaamheden; 

Visite kaartje voor de praktijk en eerste aanspreekpunt voor de patiënten; 

• Triageren van de hulpvraag volgens de NHG richtlijnen; 

• Bepalen aan de hand van de NHG standaarden de urgentie van de klachten en onderneemt actie op 

basis van de urgentie; 

• Zelfstandige classificeren van de hulpvraag; 

• Registreren de benodigde persoonsgegevens; 

• Adviseren in zelfzorg; 

• Agenda beheer voor alle medewerkers in de huisartsenpraktijk; 

• Uitvoeren van medische technische handelingen; 

• Draait zelfstandig spreekuur op basis  van bepaalde thema`s; 

• Assisteert de huisarts met medische ingrepen; 

• Post verwerken en op de juiste manier koppelen in het patiëntendossier; 

• Registreert de gegevens  en draagt zorg voor een accurate en afhandeling  van financiële  en 

medische dossier. 

 

Wie/wat ben jij?: 

• Je hebt een MBO niveau 4 doktersassistente diploma; 

• Communicatief vaardig; 

• Flexibel; 

• Je bent in staat om je op een fijne en respect volle manier te presenteren in een groot team met 

voornamelijk vrouwen; 
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• Je woont in de omgeving Rozenburg zh; 

• Je bent in staat om de drukte van alle dag in een huisartsenpraktijk om te zetten in een fijne en 

efficiënte werksfeer; 

• Je voelt je betrokken om je zelf te blijven ontwikkelen; 

• Je bent een positief persoon; 

• Je voelt je betrokken bij de signatuur van de organisatie en je bent bereid je voor een langere tijd 

te committeren aan Huisartsenpraktijk Blankenburg. 

 

Wij bieden 

Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

• Kilometervergoeding; 

• Eindejaarsuitkering; 

• Vergoeding voor laag ziekte verzuim; 

• Verjaardagscadeau; 

• Wekelijks een gezamenlijke lunch op kosten van de praktijk; 

• Scholing; 

• 1-2 per jaar teambuilding. 

 

Schaalniveau 

Inschaling vindt plaats op diploma, kennis en ervaring. 

 

Werkomgeving 

Huisartsenpraktijk Blankenburg is gelegen in het voormalige eiland  Rozenburg. De praktijk is prima te 

bereiken met de auto en via het OV per bus. 

 

Voor meer informatie over deze vacature; 

Anne Marie. Romers | praktijkmanager Huisartsenpraktijk Blankenburg. 

annemarie@huisartsenpraktijkblankenburg.nl of 0181-820925 
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