Huisartsenpraktijk Tanthof in Delft zoekt een PRAKTIJKMANAGER (0,5 FTE).
Huisartsenpraktijk Tanthof is gevestigd in een gezondheidscentrum in een groene stadswijk in Delft.
We leveren laagdrempelig eerstelijnszorg volgens de huidige huisartsenrichtlijnen aan ongeveer 7000
patiënten. De meeste patiënten zijn woonachtig in de wijk. Hoog in ons vaandel staat zorg op maat
vanuit betrokkenheid en passie en in goede samenwerking met andere zorgverleners.
De praktijk is gevestigd in een licht, ruim en recent gerenoveerd gezondheidscentrum. In onze
maatschap werken 4 huisartsen en een vaste waarnemer, allen parttime. Ons team bestaat
daarnaast uit de praktijkmanager, een POH-GGZ, een POH–S en 6 zeer ervaren doktersassistentes
aan wie we een groot aantal taken hebben gedelegeerd. We werken nauw samen met andere
disciplines in ons pand zoals fysiotherapeuten, diëtiste, psycholoog, het CJZ en de apotheek .
We zijn sinds 2017 NPA geaccrediteerd, we nemen deel aan wetenschappelijk onderzoek en we zijn
betrokken bij de opleiding van doktersassistenten en huisartsen.
Wie zoeken we?
In verband met de pensionering van onze huidige praktijkmanager in 2019 zoeken wij voor haar een
opvolger. De praktijkmanager ondersteunt ons bij de bedrijfsvoering van onze praktijk. Het is iemand
die leiding geeft aan het team en personele zaken behartigt. Daarnaast is de praktijkmanager
verantwoordelijk voor kwaliteitsbeleid, voor financiële zaken en voor facilitair beheer.
We zoeken een manager met
-

HBO opleiding met werkervaring in de gezondheidszorg
uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden
oog voor innovatie, zorgvernieuwing en samenwerking in de 1e en 2e lijn
flexibele werktijden verdeeld over de week

Wat bieden we?
-

een leuke, uitdagende baan in een goed geoutilleerde en NPA geaccrediteerde praktijk
een zeer goed functionerend en deskundig team
een praktijk die meegaat met de ontwikkelingen en nieuwste inzichten in de
huisartsenzorg
salaris conform CAO

Herken je je in bovenstaande functie en ben je enthousiast geworden, dan nodigen we je van harte
uit te solliciteren.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Joke Molenaar,
praktijkmanager (015-2517795) of met Jantina de Jong, huisarts (015-2614011). Ook verwijzen we
graag naar onze website www.tanthof.info .

