
Vacature doktersassistent huisartsenpraktijk Roozendaal 

De huisartsenpraktijk van dr. Roozendaal, gevestigd in gezondheidscentrum Bergrand in 

Roosendaal, is op zoek naar: 

Een ervaren doktersassistent voor 27 uur per week (verdeeld over 3 dagen). 

Ben jij een enthousiaste, breed inzetbare, flexibele en gediplomeerde doktersassistent? Met 

daarnaast veel ervaring in een huisartsenpraktijk?  

Ben je bovendien stressbestendig en beschik je over goede contactuele en communicatieve 

vaardigheden? 

Ben je van nature leergierig en vind je het leuk om in een innovatieve praktijk te werken?  

Dan zien wij graag jouw reactie tegemoet vóór 31 september 2019. 

Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar Mariska van Es, praktijkmanager. 

m.vanes@praktijkroozendaal.nl 

Wat vragen wij van je? 

• Gediplomeerde doktersassistent (mbo- niveau 4). 

• Ervaring met het werken in een huisartsenpraktijk. 

• Goede triage beheersing. 

• Je hebt teamspirit en bent collegiaal.  

• Je bent enthousiast en leergierig en je beschikt over een proactieve werkhouding. 

• Flexibiliteit om bij ziekte/vakantie van een collega in te kunnen vallen. 

Wat houdt de functie in? 

• Alle voorkomende werkzaamheden die een doktersassistent verricht. 

• Daarnaast verricht je zelfstandig een aantal handelingen (o.a. bloeddrukmetingen, 

injecteren, oren uitspuiten, het maken van uitstrijkjes en ECG’s). 

• Aangezien wij een vooruitstrevende praktijk zijn, zul je intern getraind worden om een 

aantal SOH (spreekuurondersteuner huisarts) verrichtingen uit te voeren. 

Wat hebben wij je te bieden? 

• Een leuke, afwisselende en verantwoordelijke baan in de eerstelijnsgezondheidszorg. 

• Een enthousiast team met leuke collega’s, bestaande uit 2 vaste huisartsen en 

incidenteel een waarnemer. Twee assistentes, een praktijkondersteuner somatiek en 

een praktijkondersteuner GGZ/praktijkmanager.  

• Wij zijn gehuisvest in een onlangs verbouwd en modern ingericht 

gezondheidscentrum. Bovendien werken wij nauw en prettig samen met een andere 

huisartsenpraktijk gevestigd in het gezondheidscentrum. 

• Salaris volgens CAO Huisartsenzorg. 

• Dienstverband in eerste instantie voor de duur van 1 jaar (met een proeftijd van 1 

maand). Bij goed functioneren zicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. 



Soort dienstverband: Parttime. 

Opleiding: 

• MBO niveau 4 

 

 


