
 
 

Voor ons gezondheidscentrum Voorhof   
zijn wij op zoek naar een 

 

WAARNEMEND HUISARTS  
Voor 2 dagen per week (woensdag en vrijdag) 

 
  

Kenmerken Gezondheidscentrum: 
Voorhof is een  dynamisch gezondheidscentrum met circa 5400 patiënten. Het team bestaat uit 3 
huisartsen, 1 verpleegkundig specialist, 2 POH-S, 1 POH GGZ en 5 doktersassistenten.    
De patiëntenpopulatie is afkomstig uit alle sociale klassen en van gemêleerde culturele achtergrond. 
Het team staat open voor vernieuwing en kenmerkt zich door een prettige informele  sfeer en een 
goede samenwerking.  
 
Jouw profiel  

- Je vindt het belangrijk om samen te werken in multidisciplinair verband: je zoekt de 

samenwerking actief op en helpt die verder te ontwikkelen;  

- Je combineert patiëntgerichtheid met een vlotte en doelmatige werkwijze; 

- Je bent een enthousiaste, betrokken teamspeler die zich voor langere tijd aan onze 

patiënten en ons team wil verbinden; 

- Je draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening en aan 

vernieuwingen in de zorg; 

- In geval van waarneming verbind je je aan ons voor zowel een vaste dagwaarneming als 

het bijbehorende pakket ANW-diensten; 

- Tenslotte vinden we het belangrijk dat je bijdraagt aan de leuke collegiale sfeer in ons 

team.  

 

Ons aanbod 

- Een betrokken team met een informele sfeer; 

- Veel ruimte voor inhoudelijke ontwikkeling binnen het huisartsen vak; 

- Een goede praktijkondersteuning; 

- Marktconforme arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gezondheidscentra of een 

marktconform waarneemtarief. 

 

Arts en Zorg 

Wij bieden in onze gezondheidscentra vernieuwende, klantgerichte geïntegreerde eerstelijnszorg. 
Dat doen we met 600 collega’s voor 180.000 patiënten, verspreid over het land.  
Wil je meer te weten komen over onze organisatie? Kijk dan op www.artsenzorg.nl.   

 

Hebben wij jouw interesse gewekt? 

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren middels een e-mail, met je motivatie en je CV, 

naar sollicitatie@artsenzorg.nl. 

 

Vragen 
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: 
Zeynep Senses, praktijkmanager Voorhof: zsenses@artsenzorg.nl 
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