Samen met patiënten werken aan hun gezondheid; dat is wat jou drijft als doktersassistent(e). Ben jij zo’n
gedreven, gediplomeerde doktersassistent(e) die gelukkig wordt van zorgen voor mensen uit verschillende
culturen, die onze patiënten vriendelijk verwelkomt en discreet doorvraagt tot alles duidelijk is? En kun je ook
triageren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor ons gezondheidscentrum in Slotermeer zijn wij per 1 maart op zoek naar een
DOKTERSASSISTENT (M/V) (24 uur)
Gezondheidscentrum Slotermeer is een centrum met 4.500 patiënten in de multiculturele wijk Slotermeer. Je
nieuwe team bestaat uit 4 parttime huisartsen, 3 doktersassistenten, een centrummanager, 3 POH-S (+
ouderen), 2 POH-GGZ en een POH generalistisch, 1 diëtiste en 1 GZ psycholoog.
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
GC Slotermeer is 1 van de 17 gezondheidscentra van de stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) die
samen 90.000 patiënten van zorg voorzien. Omdat een groot deel van het administratieve werk door de
stichting wordt gedaan, houd jij meer tijd over voor échte patiëntenzorg en je eigen ontwikkeling.
Je krijgt ruim 300 collega’s waarmee je kunt sparren en je mag meedenken over onze zorgdiensten. Samen
vormen we een grote organisatie met veel daadkracht, waarbinnen innovatie en wetenschappelijk onderzoek
ruim baan krijgen.
De doktersassistent die wij zoeken:
 wisselt samen met collega’s de werkzaamheden af; je zit achter de balie, de telefoon en ziet
zelfstandig patiënten
 kan triageren
 verricht administratieve taken en voert handelingen uit zoals bloeddruk meten, oren uitspuiten e.d.
 is vriendelijk, geduldig, betrouwbaar en flexibel
Wij vragen:
een diploma Doktersassistent
affiniteit met en enthousiasme voor werken met mensen uit verschillende culturen
Wij bieden:
veel ruimte en een stimulerend klimaat voor je eigen ontwikkeling
salaris en vergoedingen volgens CAO Huisartsenzorg; tussen € 2.073 en max. € 3.160,- bruto per
maand bij een fulltime dienstverband.
Enthousiast geworden? Dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren! Jouw motivatie met cv ontvangen we
graag vóór 28 februari 2021 via hrm@sag-amsterdam.nl.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.sag-amsterdam.nl. Voor meer informatie over deze
functie kun je contact opnemen met centrummanager Dineke Huson via dhuson@sag-amsterdam.nl, of 06
5188 9272.

