Vacature huisarts
waarneming in Andijk
Huisartsenpraktijk De Blokkendoos is een plattelandspraktijk in Andijk (Noord-Holland) met
ongeveer 3500 patiënten. Het vaste team bestaat uit 2 huisartsen, 3 praktijkondersteuners en 3
doktersassistenten. In het zorgcentrum zijn tevens cesartherapie, gestalttherapie en
relatietherapie, fysiotherapie, diëtetiek en podologie gevestigd. Gezamenlijk bieden wij met
enthousiasme patientenzorg aan patiënten uit het dorp en nabije omgeving. Dichtbij huis,
laagdrempelig, nuchter en in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders.
De praktijk is vooruitstrevend, gezellig druk, zeer goed georganiseerd en uitgerust met extra
service zoals onder andere bloedafname, spirometrie- en ecg onderzoek in eigen beheer. Er zijn
aparte spreekuren voor diabetes, cardiovasculair risicomanagement, astma/ COPD en ouderen. In
de praktijk wordt gewerkt met HIS Mira. Wij steken veel energie in vernieuwing en digitale
innovaties en bijna alle medewerkers volgen een opleiding.
Daarbij vinden wij plezierig en gezellig met elkaar werken belangrijk. Daarom organiseren we
verschillende dingen om elkaar beter te leren kennen: dit jaar zijn we een weekend naar Valencia
geweest.
Jouw profiel
•
Je bent een enthousiaste, betrokken teamspeler die zich voor langere tijd aan onze
patiënten en ons team wil verbinden;
•
Je vindt het belangrijk om samen te werken in multidisciplinair verband: je zoekt de
samenwerking actief op en helpt die verder te ontwikkelen; Je delegeert naar de assistent
en POH-S;
•
Je combineert patiëntgerichtheid met een vlotte en doelmatige werkwijze;
•
Je bent nuchter en kan goed omgaan met patiënten uit een plattelandsomgeving.
Ons aanbod
•
Enthousiaste collega’s met wie je samen de regie over de praktijk voert. Je hebt veel
verantwoordelijkheid;
•
Goede praktijkondersteuning, zodat jij je bezig kunt houden met het leveren van goede
patiëntenzorg;
•
Je bent onderdeel van een innovatieve en gezonde praktijk die groeit;
•
In geval van langdurige waarneming verbind je je aan ons voor zowel de dagwaarneming
als het bijbehorende pakket ANW-diensten.
Opties
Ben je waarnemend huisarts en op korte termijn beschikbaar? Dan komen wij graag met je in
contact. Op dit moment hebben wij mogelijkheden voor een een waarneming voor
zwangerschapsverlof vanaf medio mei t/m sept 2019 (maandag t/m woensdag) en waarneming
voor vakantieperiodes. Wegens groei van de praktijk hebben wij mogelijkheden voor meerdere
dagen vast in de week. We komen graag met je in contact voor een goed gesprek.
Meer informatie via onze website: www.blokkendoos-andijk.nl
Neem contact op met Sebastiaan de Groot, huisarts
T: 0228-591269 of mail: blokkendoos-andijk@ezorg.nl

