Groepspraktijk Lievekamp is een grote huisartsenpraktijk in Oss. We zijn geaccrediteerd, gemoderniseerde en
goed georganiseerd. In onze praktijk werken acht huisartsen, vier praktijkondersteuners Somatiek, twee praktijkondersteuners GGZ, één praktijkondersteuner GGZ jeugd, tien assistentes en een praktijkmanager.
Daarnaast begeleiden we een huisarts in opleiding. Onze medewerkers zijn betrokken en er heerst een goede
werksfeer. Samenwerking, steun en ontwikkeling vinden we belangrijk. We leveren zorg aan zo’n 12.000 patiënten.
Voor het opvangen van een zwangerschapsverlof zijn we op zoek naar een

Doktersassistente voor 23 uur
De periode is ongeveer van half november 2020 tot en met eind februari 2021 op de maandag, woensdag en vrijdag.

Wat ga je doen?
Als doktersassistente ben je het gezicht van de praktijk. Met je vriendelijke uitstraling weet je de patiënt een goede
indruk te geven. Je taken zijn veelzijdig en afwisselend. Je beantwoordt de telefoon, zorgt voor een heldere en
zorgvuldige triage, plant het spreekuur, verwerkt de post en voert medische handelingen uit. Deze medische
handelingen bestaan onder andere uit urine onderzoek, oren uitspuiten, injecties geven, uitstrijkjes maken, wratten
behandelen, zwachtelen, wondzorg, CRP meting, enkel en arm index en het aansluiten van 24 uurs bloeddrukmeting.

Wat neem je mee?
o

Je bent gediplomeerd doktersassistente

o

Je bent stressbestendig en kan helder communiceren

o

Je kan je werkzaamheden organisatorisch uitstekend regelen

o

Ervaring met HIS Medicom is een pré

Wat bieden we je?
Een uitdagende en gevarieerde functie in een groot en leuk team met een goede werksfeer en ruimte voor eigen
initiatief. Je werkt in een team met meerdere assistentes waarmee regelmatig overleg is en waar veel van elkaar
geleerd wordt. Het salaris is afhankelijk van je ervaring, maar is conform de CAO huisartsenzorg.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en cv zo snel mogelijk naar Lisette Vermeulen, vermeulen.lievekamp@gmail.com
Kijk voor meer informatie op www.groepspraktijklievekamp.nl
Heb je nog vragen?
Bel ons dan gerust op 0412-631 437
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