
 
Vacature: Directiesecretaresse (8 uur per week) bij  
Huisartsen Centrum Maassluis  
 
Huisartsen Centrum Maassluis bestaat uit 2 huisartsenpraktijken: “De Kade” en “Het Anker”.  
Wij leveren eerstelijnszorg aan 10.400 patiënten in Maassluis.  
Ons team bestaat uit 7 huisartsen, een wisselend aantal huisartsen in opleiding, 10 
assistentes, 9 praktijkondersteuners, een diëtiste en kwaliteitsmanager. Onze praktijk 
voldoet aan de eisen van NHG-praktijkaccreditering en maakt deel uit van academisch 
netwerk PrimEur. 
 
Jouw functie  
Als directiesecretaresse ondersteun je de praktijk op administratief, facilitair, secretarieel en 
organisatorisch gebied, zodat huisartsen en medewerkers hun werk zo effectief en efficiënt 
mogelijk kunnen uitvoeren. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit: secretariële 
werkzaamheden uitvoeren voor het bestuur van HCM, organiseren en notuleren van de 
artsen- en assistenten vergaderingen, de financiële administratie, je bent contactpersoon 
voor onze leveranciers, je coördineert in samenwerking met de assistentes het 
voorraadbeheer en regelt communicatie naar buiten toe, onder andere door de patiënten 
nieuwsbrief.  
 
Wij zoeken  
Wij zijn per 1 april a.s. op zoek naar een enthousiaste directiesecretaresse voor 8 uur per 
week (verdeeld over 2 dagdelen). Je bent bereid om incidenteel in de avonden te werken 
i.v.m. het notuleren van vergaderingen. Voor dit werk heb je tenminste een MBO niveau 4 
diploma en heb je minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. Je bent 
klantvriendelijk, oplossingsgericht en pro actief. Je kunt werkzaamheden zelfstandig 
oppakken en uitvoeren. Ervaring in de gezondheidszorg is een pré.  
 
Wij bieden  
Wij bieden je een goede werksfeer in een moderne praktijk met een enthousiast team. 
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 Sascha van Buuren, 
praktijkmanager via telefoonnummer 010-5912109 of per e-mail sascha@hcmaassluis.nl  
 
Solliciteren 
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature?  
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Stuur dan een sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 3 maart a.s. per e-mail naar 
sascha@hcmaassluis.nl of per post naar Huisartsen Centrum Maassluis, t.a.v. Sascha van 
Buuren, Seringenstraat 259, 3142 NV Maassluis.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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