Word jij onze nieuwe collega? Je komt te werken in één van de grootste huisartsenpraktijken in Den
Haag in een veelzijdig en prettig team dat graag klaar staat voor onze diverse patiëntenpopulatie.
Vanwege uitbreiding van ons team hebben wij een vacature voor een:

Enthousiaste doktersassistent(e) met oog voor kwaliteit 0.6 – 1.0 fte
De doktersassistenten van Huisartsenpraktijk Zonneoord vervullen een belangrijke rol binnen onze
organisatie. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor onze patiënten, hebben een afwisselend en
uitgebreid takenpakket en zijn zo de spin in het web binnen de praktijk.
Over Huisartsenpraktijk Zonneoord
Huisartsenpraktijk Zonneoord is met zes praktijken één van de grootste HOED-en in Den Haag en
staat midden in de samenleving. De praktijk is HAZO24 gecertificeerd en bestaan uit een team van
huisartsen, praktijkondersteuners, praktijkmanagers, doktersassistenten en stagiaires. De praktijk
levert dagelijkse huisartsenzorg en is daarnaast, samen met onze twee kaderartsen, actief met
ketenzorg voor diabetes, hart- en vaatziektes, COPD en kwetsbare ouderen.
De patiëntenpopulatie is divers waarbij kwetsbare ouderen een toenemende groep vormen van onze
patiëntenpopulatie. Wij hebben een nauwe samenwerking met andere zorgdisciplines binnen het
gezondheidscentrum van PIUS X, zoals GGZ, farmacie, fysiotherapie, diëtiek en verloskunde. De
praktijk is HaZo24 gecertificeerd en een erkend leerbedrijf. Wij werken volgens de LEAN-methodiek
en volgen ontwikkelingen in de eerstelijnszorg pro actief op.
Wat ga jij doen?
•
•
•
•
•
•
•

Gedurende de week ben jij breed inzetbaar op verschillende plekken binnen de praktijk;
Je staat patiënten telefonisch te woord, waarbij triage en correcte planning van de agenda
van de artsen belangrijk is;
Je ontvangt patiënten aan de balie;
Je voert een assistenten-spreekuur uit met verschillende behandelingen zoals oren
uitspuiten, uitstrijkjes, zwachtelen, wratten aanstippen, injecteren.
Je assisteert de huisarts bij OK-behandelingen;
Je bent omloop waarbij je het 1e aanspreekpunt bent voor onze huisartsen en collegaassistenten voor acute zaken, je steriliseert het instrumentarium en pakt andere urgente
werkzaamheden op.
Je onderhoudt het kwaliteitssysteem en je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling
van het kwaliteitsbeleid. Samen met het management bereid je externe audits voor.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een gediplomeerd doktersassistente;
Je hebt medische kennis en ervaring met triage (bij voorkeur met de NHG-Triagewijzer);
Je hebt kennis van geautomatiseerde systemen (bij voorkeur Medicom);
Je hebt ervaring met het uitvoeren van medische handelingen;
Je hecht waarde aan het leveren van kwaliteit en denkt graag mee om de kwaliteit te
optimaliseren;
Je wil je graag ontwikkelen in de rol als kwaliteitsmedewerker;
Je bent stressbestendig en flexibel;

•
•

Je kunt zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen;
Je hebt een pro actieve houding en een patiëntvriendelijke instelling.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende functie met afwisselende werkzaamheden voor 24 – 38 uur per week;
Een collegiale samenwerking en een prettige werksfeer;
Een dynamische werkomgeving met een uitgebreid en divers team;
Ruimte voor scholing en verdere professionele ontwikkeling;
De mogelijkheid om werkzaamheden naast je functie van doktersassistent(e) op te pakken;
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Huisartsenzorg.

Werk jij graag in een veelzijdig team met afwisselende werkzaamheden? Ben jij die ervaren kracht
die het hoofd koel houdt in een hectische werkomgeving? Wij zien jou graag in ons team!
Wil jij solliciteren?
We nodigen je uit om jouw CV en sollicitatiebrief te versturen naar: sollicitaties@zonneoord.com,
t.a.v. Wendy Hildebrand (Office Manager). Heb je nog vragen over de functie of vind je het fijn om
een keer mee te kijken in onze praktijk dan kan je via onze contactgegevens contact opnemen.
Contactgegevens:
Huisartsenpraktijk Zonneoord
Zonneoord 288H
2544 KM Den Haag
Tel.: 070 – 321 45 67
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

