
Doktersassistent(e)/Verpleegkundige 
/Praktijkondersteuner 

        Die zin heeft in een uitdaging! 
 

Het is maandag 8 juni en wat is jouw dag is  goed begonnen! Je bent op weg naar je nieuwe baan. Bij 
huisartsenpraktijk Hus & Van ’t Lindenhout. 
Je gaat aan de slag met een populatie van ouderen, jonge gezinnen, studenten en expats. Geen dag 
is hetzelfde!  in deze dynamische praktijk. Je zit zelf dan ook vol aanpassingsvermogen en kunt goed 
schakelen in een klein team van gepassioneerde collega’s in de zorg.  

Het is een bestaande functie voor 16 - 32 uur die je in gaat vullen. 

Jouw profiel 
Wij willen natuurlijk graag dat jij succesvol wordt in deze functie. Daarom vinden wij in jouw cv sowieso 
terug dat jij: 

• Minimaal een MBO-opleiding doktersassistent(e)/verpleegkundige hebt afgerond 
• In verband met onze grote Engelstalige populatie is je kennis van de Engelse taal minimaal 

Engels B1-niveau. 
• Ervaring met Medicom hebt (is een pré)  

 
Als wij met jou in gesprek gaan, dan weet jij ons te overtuigen van jouw kwaliteit in de zorg. Het helpt 
als jij ons, met voorbeelden, kunt laten zien datj: 

• Flexibel bent  
• Collegialiteit bezit 
• Communicatief zeer vaardig bent 

Wat wij je bieden 

• Contract voor een jaar met uitzicht op vast dienstverband 
• Salariëring volgens de CAO huisartsenzorg en op basis van opleiding/ervaring 
• Een prettige werksfeer in een praktijk met fijne collega’s 

Over de werkplek en de praktijk 
Wij zijn een lokaal betrokken praktijk en jij voelt je ook thuis in de regio Delft. Je zit vol ideeën, service 
en vriendelijkheid en weet van aanpakken. Dat is waar je goed in bent. Naast telefoonwerk, ga je 
eigen spreekuren doen en kom je ook bij de mensen thuis (vooral ouderenzorg). 

Wil je meer weten over onze praktijk? Check de website: www.needadoctor.nl 
 
 
Ben jij onze nieuwe collega? 
Denk jij dat jij en de functie een goede match zijn en ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan met 
cv en een korte motivatiebrief. Je kunt tot en met 27 maart 2020 solliciteren via 
praktijk@needadoctor.nl. 
Kort nadat jij hebt gesolliciteerd, bekijken wij of we verwachten jou een passende baan te kunnen 
bieden. Als dat zo is, dan nodigen we jou uit voor het eerste selectiegesprek. 
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