Vacature Praktijkmanager huisartspraktijk, 24 uur
Groepspraktijk Lievekamp Oss

Bedrijfsprofiel
Groepspraktijk Lievekamp is een goed georganiseerde, NPA geaccrediteerde huisartspraktijk
die zorg biedt aan ruim 12.000 patiënten woonachtig in de stad Oss. Het team bestaat uit 6
praktijkhouders in de maatschap, 2 waarnemende huisartsen en een huisarts in opleiding.
Daarnaast 10 doktersassistentes, 6 praktijkondersteuners en drie interieurverzorgsters. De
praktijk is een opleidingspraktijk voor huisartsen-in-opleiding, praktijkondersteuners en
doktersassistentes. Tot slot verhuurt de praktijk ruimte aan een aantal paramedici.
Aan de kwaliteit van de zorg wordt veel aandacht besteed, o.a. door middel van scholingen
en training van het gehele team.
In de praktijk heerst verbondenheid, een prettige werksfeer en samen bieden wij deskundige
mensgerichte huisartsgeneeskundige zorg aan. De zorg is laagdrempelig beschikbaar, met
een open en eerlijke communicatie. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Functieprofiel
Als praktijkmanager ben je de spil in de praktijk die ervoor zorgt dat (niet-medisch
inhoudelijke) processen binnen de praktijk goed draaien. Hieronder vallen bijvoorbeeld
organisatie en beleid, personeel, kwaliteitsbeleid en financiën. Daarnaast ben je het
aanpreekpunt voor de organisatie en motiveer, stimuleer en stuur je bij, waar nodig. De
praktijkmanager ondersteunt de huisartsen op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau,
zodat de huisarts en zorg verlenend personeel zich kunnen concentreren op
zorginhoudelijke taken.

Functie eisen
Je bent een enthousiaste, gedreven en proactieve manager, die als een kartrekker kan
functioneren en lijnen kan uitzetten en borgen voor onze huisartsenpraktijk.
Minimaal HBO werk- en denkniveau
Kennis van en ervaring op het gebied van management en organisatie, bij voorkeur in een
soortgelijke rol/ in de zorg.
Je bent communicatief vaardig
Verder ben je een betrokken en integere persoonlijkheid die samenwerking en collegialiteit
hoog in het vaandel heeft staan en stimuleert.
Je werkt gestructureerd en kunt zowel op operationeel als strategisch niveau uitvoering
geven aan werkzaamheden.
Je hebt affiniteit met ICT en financiën, kennis van bijvoorbeeld Excel.
Je bent 24 uur per week beschikbaar

Aanbod
Wij bieden een uitdagende werkplek in een gemotiveerd en enthousiast team. Uiteraard
met goede arbeidsvoorwaarden en conform de cao Huisartsenzorg. Ben je geïnteresseerd?
Dan zien we je sollicitatiebrief en CV graag voor 31 december 2020 tegemoet op één van
onderstaande emailadressen.
Kijk eventueel ook op https://www.groepspraktijklievekamp.nl. Voor vragen over deze
vacature of inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Simone van
Sluis of Annemieke Mosselman, huisartsen (0412-631437,
vansluis@groepspraktijklievekamp.nl, mosselman@groepspraktijklievekamp.nl)
De sollicitatiegesprekken zullen in januari 2021 plaatsvinden.

