
 

 

 
 

Vacature praktijkmanager huisartsenpraktijk  
 

Huisartsenpraktijk De Hogen Hoed bestaat uit een team van 4 huisartsen, 1 arts complexe zorg, 

5 doktersassistentes, 2 praktijkondersteuners en 1 verpleegkundig specialist in opleiding.  

Wij leveren eerstelijnszorg in Vlaardingen, waarbij we kwalitatief goede huisartsenzorg, 

betrokkenheid met de patiënt en samenwerking met andere zorgverleners belangrijk vinden. 

 

Jouw functie 

Als praktijkmanager zorg je voor een goede coördinatie van de praktijk en ondersteun je 

administratief en organisatorisch, zodat huisartsen en medewerkers hun werk zo effectief en 

efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Je bent allround inzetbaar in onze praktijk, hebt inzicht in 

processen, weet hoe de gezondheidszorg werkt en kunt vlot in kaart brengen.  

Voorbeelden van werkzaamheden: voorzitten assistente-overleg, personeelsbeleid 

(vakantieroosters medewerkers, ziekteverzuim), communicatie praktijk (website, patiëntenfolder), 

up to date houden van protocollen en verbeterprocessen tav NHG accreditering. 

 

Wij zoeken 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, tactvolle, efficiënte praktijkmanager voor 8-16 uur per 

week. Voor dit werk heb je tenminste een HBO-diploma en heb je affiniteit met of ervaring in de 

gezondheidszorg. Je bent klantvriendelijk, oplossingsgericht en gedreven . Bovendien ben je 

handig met computers en kun je een advies goed onderbouwen. Natuurlijk spreek en schrijf je 

vloeiend Nederlands. 

 

Wij bieden 

Werken in de huisartsenzorg geeft veel voldoening en waardering. Wij bieden je een goede 

werksfeer in een moderne praktijk met ruimte om je te ontwikkelen. Je salaris wordt, afhankelijk 

van je opleiding en werkervaring, gebaseerd op de CAO Huisartsenzorg. 

 

Vragen? 

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Sandra Schakenraad, 

huisarts, via telefoonnummer 010-4708508. Kijk voor meer informatie over de praktijk op onze 

website: www.dehogenhoed.nl 

 

Solliciteren 

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Stuur dan een sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 

17 oktober 2019 naar e-mailadres hogenhoedmt@ezorg.nl of per post naar Huisartsenpraktijk De 

Hogen Hoed, t.a.v. S. Schakenraad, Van Hogendorplaan 1409, 3135 BK Vlaardingen. 

 


