Huisartsenpraktijk Ewijk is een gezellige warme dorpspraktijk waar de patiënt nog centraal staat en een
persoonlijke benadering wordt nagestreefd. In de praktijk zijn drie huisartsen werkzaam die tezamen
circa 1,5 fte vervullen, drie parttime praktijkondersteuners Somatiek en GGZ, twee parttime
doktersassistenten en een huisarts in opleiding (HAIO). De praktijk is gevestigd in gezondheidscentrum
Ewijk waar diverse disciplines in de eerste of tweede lijn werkzaam zijn. Vanwege vertrek van een
doktersassistente zijn wij per direct op zoek naar een:

Doktersassistent
Voor 6-8 uren per week met mogelijke uitbreiding in toekomst
Functieinhoud
De volgende kerntaken horen bij het takenpakket van de doktersassistente:
• Het maken van afspraken voor de huisartsen;
• Het assisteren van de huisartsen bij diverse onderzoeken en ingrepen;
• De juiste instrumenten, apparatuur en materialen voor ingrepen, onderzoeken en
behandelingen gereed maken en zorgdragen voor het onderhoud en de hygiëne ervan;
• Het aanvragen en verwerken van medische gegevens en uitslagen van onderzoeken;
• Uitvoeren van gehoortest, bloeddruk meten, oren uitspuiten, ECG, suiker prikken en andere
medische handelingen;
• Het verwerken van correspondentie ten behoeve van patiënten;
• Beheren en archiveren van de patiëntendossiers;
• Het verzorgen van de patiëntenadministratie (handelingen met betrekking tot in- en
uitschrijvingen).
Functie-eisen
• Je beschikt over het diploma doktersassistent;
• Je hebt affiniteit met automatisering (er wordt gewerkt met Mira);
• Je bent communicatief vaardig om de diverse patiënten correct en vriendelijk te woord te staan;
• Je hebt een flexibele instelling;
• Je hebt een leergierig karakter;
• Je kunt goed in teamverband werken;
• Je bent een duizendpoot.
Dienstverband
Het betreft een dienstverband voor 6-8 uren per week met mogelijke toekomstige uitbreiding. Werktijden
zijn in overleg af te stemmen.
Salaris
Het salaris is conform CAO-huisartsenzorg en afhankelijk van opleiding en ervaring.
Overige informatie
Aanvullende informatie kan worden ingewonnen bij Femke Verheij, doktersassistent, op telnr 0487521777.
Solliciteren
Solliciteren kan per brief of per email aan: huisartsenpraktijk Ewijk, t.a.v. M. Buiks, Vordingstraat 2, 6644
BH Ewijk, m.buiks@ezorg.nl

