Iedere patiënt een eigen huisarts, daar gaan wij voor: continuïteit van zorg! We geloven ook in
samenwerking en innovatie. Ben jij een huisarts die enthousiast wordt van deze ambities? En zou je
bovendien de administratieve rompslomp graag zo veel mogelijk uit handen geven? Dan nodigen wij
je van harte uit om te solliciteren!
Vanwege het vertrek van een waarnemend collega zoeken wij voor gezondheidscentrum Zeeburg
een
HUISARTS m/v
(0,6 fte, met mogelijkheid tot uitbreiding tot 1,0 fte in andere SAG centra)
in loondienst; beginnen als vaste waarnemer is bespreekbaar
Gezondheidscentrum Zeeburg is een centrum met circa 3.500 patiënten in het oostelijke deel van het
centrum van Amsterdam en kent een met name jonge, hoog opgeleide populatie met veel expats.
Handig dus als je ook goed Engels spreekt.
Wat verwachten wij van je?
• Hart voor onze wijk; affiniteit met diverse achtergronden en culturen
• Collegialiteit en inzet voor multidisciplinaire samenwerking
• Verzorgen van enkele avond- of ochtendspreekuren, samen met je collega’s
• Actieve deelname aan de ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s zoals Diabetes,
Astma/COPD, Cardiovasculair Risicomanagement en Ouderen
• Enthousiasme voor het meedoen aan onderzoek en scholing
• Bereidheid om je voor langere tijd aan ons gezondheidscentrum en de SAG te verbinden
Wat bieden wij je?
• Samenwerking in een leuk team met 2 collega-huisartsen, 3 doktersassistenten, centrummanager,
een POH somatiek, POH GGZ en POH ouderen en een generalistisch praktijkverpleegkundige
• Je eigen populatie patiënten op naam
• We gaan in de loop van dit jaar 2021 spreekuur houden met 15 minuten per patiënt
• Korte lijnen en persoonlijk contact met andere hulpverleners
• Persoonlijk (scholings)budget, ruime ontwikkelingsmogelijkheden binnen de SAG en mogelijkheid
tot meedenken over SAG brede innovatiethema’s in stuur-of werkgroepen
• Financiering van tijd voor ondersteunende taken binnen het gezondheidscentrum
• Een goed georganiseerd en NHG-geaccrediteerd gezondheidscentrum
• Salaris en vergoedingen volgens de CAO gezondheidszorg (max. € 7.560,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband)
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met centrummanager Ellen van Eeden via 06
4313 5240 of eveeden@sag-amsterdam.nl; zij zal je doorgeleiden naar locatieverantwoordelijk
huisarts Noor Heldoorn.
Meer informatie over ons gezondheidscentrum en de SAG vind je op www.sag-amsterdam.nl.
Solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv vóór 5 april naar hrm@sag-amsterdam.nl.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

