Word JIJ
mijn nieuwe collega?
Ben jij een zelfstandig werkende doktersassistente? Draai jij je hand niet om voor veel
telefoonverkeer en kan je tegen hectiek om je heen? Heb je ruime ervaring met medisch technische
handelingen en triage? En weet je van aanpakken? Dan maken we graag kennis met jou!
Voor diverse gezondheidscentra en de flexpool zoekt Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

gediplomeerde doktersassistenten
Wat vragen wij verder van jou?
 Goede zorg lever je samen; dat is onze overtuiging. In onze gezondheidscentra werken teams van
doktersassistenten, huisartsen en praktijkondersteuners. Ook werken we nauw samen met de andere
zorgverleners in onze gezondheidscentra en de wijk. We zoeken flexibele assistenten die actief meedenken
met onze patiënten, huisartsen en collega’s.
 Je bent representatief en kunt goed tegen stress en hebt veel geduld.
 In onze huisartsenpraktijk maken we gebruik van diverse ICT-applicaties. Kennis van ICT is daarom ook
noodzakelijk.
Wat bieden wij jou?
 We zijn een flexibele werkgever. Het aantal uren dat je bij ons komt werken, bepalen we in overleg. We
bieden contracten tussen de 16 en 38 uur per week.
 We zorgen goed voor onze patiënten én voor onze medewerkers. We bieden je verantwoordelijk,
afwisselend werk. En je krijgt volop nascholingsmogelijkheden.
 We belonen je volgens de cao Huisartsenzorg, min € 2.073 tot max. € 3.160 bij een fulltime dienstverband
van 38 uur per week.
Kom jij ons team versterken?
 Stuur dan jouw motivatie met CV naar hrm@sag-amsterdam.nl.
Nog vragen over deze vacature?
 Neem dan contact op met Manon van der Zant, centrummanager (06-53430689).
 Meer informatie over onze gezondheidscentra vind je op onze website: www.sag-amsterdam.nl

“Mijn werk is heel afwisselend; je komt in
contact met veel verschillende mensen. Ik vind
het vooral fijn als ik wat kan betekenen voor
oudere mensen, maar iedereen heeft wel eens
hulp nodig. Ik zorg ervoor dat ze dan de zorg
krijgen die ze nodig hebben.”
~ Pauline, doktersassistent SAG

Acquisitie stellen wij niet op prijs

