Gezondheidscentrum Reigersbos zoekt:

Doktersassistent(e) 25 - 38 uur per week
Gezondheidscentrum Reigerbos is gevestigd in de multiculturele wijk Gaasperdam in stadsdeel
Amsterdam Zuidoost en maakt onderdeel uit van GAZO, zorgaanbieder op het gebied van eerstelijns
gezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost.
In gezondheidscentrum Reigersbos bevindt zich naast de huisartsenpraktijk met 8600 patiënten, een
apotheek, een verloskundigen praktijk, een fysiotherapie praktijk, een tandarts, een maatschappelijk
werker, een diëtiste, een podotherapeut, wijkverpleging en basis-GGZ.
In de huisartsenpraktijk, welke is gehuisvest op de eerste etage van het moderne gebouw, werken
zeven huisartsen en twee huisartsen in opleiding nauw samen met een team van centrumassistenten
en praktijkondersteuners. Voor dit team zijn we z.s.m. op zoek naar een enthousiaste collega.
Functieomschrijving:
Als doktersassistent(e) ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten die de huisarts willen spreken.
Je maakt afspraken bij de huisarts, triage aan de balie en de telefoon en verricht medisch technische
en administratieve handelingen.
Functie-eisen:
 diploma doktersassistent(e) niveau 4;
 zelfstandig, flexibel en stressbestendig;
 leergierige en initiatiefrijke houding t.a.v. ontwikkelingen in het vakgebied.
 klantvriendelijk, goede communicatieve vaardigheden;
 goed kunnen samenwerken / werken in teamverband;
 goede computervaardigheden, wij werken met ProMedico en TeleQ;
 ervaring (ook in de vorm van stage) in een soortgelijke functie in de eerste lijn is een pré;
 goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
Wat bieden wij?
 werken in een goed samenwerkend en enthousiast team;
 uitdagende en afwisselende functie;
 volop ruimte voor eigen initiatief;
 salaris- en arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor gezondheidscentra.
Herkent u zich in bovenstaand profiel? Kunt u per direct of in de aankomende maanden starten.
Stuur dan uw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 8 december 2018 naar dvoogt@gazo.nl en
directie@gazo.nl .
Voor meer informatie kunt u bellen 088-2992160 en vragen naar Darshan Voogt, hoofdassistente
(ma, di, do, vrij) of Ilse van Eerden (ma, woe, do, vrij). Ook kunt u eventuele vragen mailen naar
dvoogt@gazo.nl.
Meer informatie over de Gazo en / of het gezondheidscentrum is te vinden op:
www.gazo.nl
www.gezondheidscentrumreigersbos.nl

