Ben jij op zoek naar een uitdagende en gezellige baan als
praktijkassistente in een prachtig, nieuw ingerichte huisartsenpraktijk?
Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou!
Door de sterke groei van onze praktijk, zijn wij, ter uitbreiding
van ons team, op zoek naar een gemotiveerde praktijkassistente
voor 24-32 uur per week met ingang van 1 oktober 2022.
Wie zijn wij?
Huisartsenpraktijk Delfthof is een NHG-geaccrediteerde praktijk, gevestigd in een sfeervol ingericht pand
in Delft. Geen standaard praktijk, maar een huisartsenpraktijk waar patiënten zich thuis voelen. Wij zetten
net een paar stappen extra om niet alleen de beste moderne zorg te bieden, maar waar de patiënten ook
de persoonlijke zorg krijgen die zij verdienen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.delfthof.nl.

Taken
Twee jaar geleden hebben wij onze intrek genomen in een nieuw pand. Ter uitbreiding van ons team,
zoeken wij dan ook een enthousiaste collega die op zoek is naar een dynamische en uitdagende baan
als praktijkassistente. Je hebt hierbij een breed takenpakket: van baliewerkzaamheden, triage en
administratieve taken tot het zelfstandig uitoefenen van medisch technische handelingen. Denk hierbij aan
bloeddrukmetingen, uitstrijkjes, het toedienen van injecties en urineonderzoek.
Functie-eisen:
- Je hebt een afgeronde MBO-opleiding als doktersassistente;
- Je beschikt over goede computervaardigheden. Ervaring met Medicom is een pré;
- Je bent zelfstandig, maar kunt ook goed in teamverband werken;
- Je hebt goede communicatie vaardigheden, waarbij toegankelijkheid en servicegerichtheid 		
bovenaan staan;
- Relevante ervaring als doktersassistente in een huisartsenpraktijk is een pré;
- Je hebt redelijke tot goede beheersing van de Engels taal;
- Je hebt uitstekende sociale vaardigheden en een patiëntvriendelijke houding;
- Een proactieve houding t.a.v. ontwikkelingen in het vakgebied.
Wat bieden wij?
Wij bieden een zelfstandige, afwisselende baan in een team van enthousiaste en innovatieve collega’s. Ben
jij leergierig en altijd opzoek naar een uitdaging? Binnen ons team heb jij veel mogelijkheden tot verdere
verdieping en scholing om zo nog meer kennis te delen in onze praktijk. Natuurlijk ontvang jij een salaris
conform de CAO Huisartsenzorg; deze is afhankelijk van competenties, kennis en ervaring.
Ben jij die enthousiaste, gemotiveerde en flexibele praktijkassistente met gevoel voor humor die ons team
zou willen versterken? Solliciteer dan direct!
Jouw sollicitatiebrief, inclusief CV en foto, kun je sturen naar mevr. W. Hofstee-Kijser (praktijkhouder) via
w.hofstee@delfthof.nl. Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Esther Lapré-Bakker via
015-2122040.
Soort dienstverband: parttime, onbepaalde tijd.

