
“ Kom jij morgen ons 
team versterken?”

Vacatures: 
Doktersassistente, 18 - 32 uur
POHS, 16 - 20 uur
POHGGZ, 14 - 18 uur 
 
Met ingang van: 1 september 2020

Wie zijn wij? 
Wij zijn drie huisartsen die een kleinschalige praktijk gaan vestigen in Uden Zuid.  

 Pieter van Tiel, 43 jaar. Sinds 12,5 jaar huisarts in Uden 
 
 
 Guus Stevens, 30 jaar. Sinds 2 jaar werkzaam in bestaande praktijk  
 
 
 Sheila Harmsen, 33 jaar. Sinds 3 jaar huisarts en 1,5 jaar vaste waarnemer in bestaande praktijk

De praktijk
Wij gaan per 1 september 2020 onze huidige huisartsenpraktijk onder de nieuwe naam De Morgen vestigen  
op de Velmolenweg in Uden Zuid. Wij zijn momenteel nog gehuisvest in Medipark te Uden. Het betreft  
een kleinschalige praktijk, met 3400 patiënten. We zijn op zoek naar drie tot vier doktersassistentes, één  
praktijkondersteuner GGZ en één of twee praktijkondersteuners somatiek, waarmee we op onze nieuwe  
locatie een enthousiast team kunnen vormen. 

De praktijk kenmerkt zich door een open karakter, waarbij iedereen zich welkom voelt. Persoonlijke aandacht  
en gastvrijheid zijn belangrijke speerpunten. 

Doktersassistente, 18 - 32 uur  
Werkzaamheden 
•  Telefonische triage en baliewerkzaamheden; 
•  Administratieve werkzaamheden 
•   Zelfstandig assistente spreekuur draaien en visites doen, met mogelijkheid tot ontwikkelen  

en uitbreiden van vaardigheden. 

Functie eisen 
•  Gediplomeerd doktersassistente; 
•  Goede communicatieve eigenschappen en patiëntgericht; 
•  Flexibel inzetbaar bij ziekte en vakantie collega’s; 
•  Vaardig in telefonische triage en medische handelingen.

POHS, 16 - 20 uur
Werkzaamheden 
•  Invulling en begeleiden van de chronische zorg patienten (CVRM, DM, COPD);
•  Ontwikkelen en implementeren van de nieuwe zorgstraten (Ouderenzorg, hartfalen)
•  Leefstijl en preventie coaching

Functie eisen 
•  Gediplomeerd Praktijkondersteuner Somatiek;
•  Goede communicatieve eigenschappen en patiëntgericht;
•  Flexibel inzetbaar bij ziekte en vakantie collega’s;
•  Vaardig in leefstijlcoaching en motivational interviewing. 

POHGGZ, 14 - 18 uur
Werkzaamheden 
•  Invulling geven en begeleiden van de GGZ zorg;
•  Ontwikkelen en implementeren van de nieuwe zorgstraten (GGZ jeugd) en vormen van zorg (groepsconsultatie)
•  Werken met applicaties als Minddistrict, doen van visites aan huis

Functie eisen 
•  Gediplomeerd Praktijkondersteuner GGZ;
•  Goede communicatieve eigenschappen en patiëntgericht;
•  Bereid tot intervisie met POHGGZ collega’s

Wie zoeken wij?
Je bent een teamplayer, die graag werkzaam is in een kleinschalig bevlogen team, klaar staat voor de patiënt én  
collega’s. Jij denkt in oplossingen en draagt daarmee bij aan een positieve werksfeer. Met jouw betrokkenheid en 
no-nonse mentaliteit ben jij een goede aanvulling in dit team. 

Wat bieden wij? 
•  Diversiteit in werkzaamheden;  
•  Klein gezellig team met korte lijntjes en een open aanspreekcultuur; 
•  Salariëring conform CAO huisartsenzorg; 
•  Ruimte voor ontplooiing van ideeën om de zorg nog beter te maken; 
•  Bij goed functioneren mogelijkheid tot vaste aanstelling.

Hebben we een match? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief vóór 8 april 2020 naar info@praktijkdemorgen.nl

praktijkdemorgen.nl


