
 

Wij zoeken een enthousiaste collega huisarts voor 2-4 dagen per week 

Ben jij die enthousiaste huisarts die toe is aan een nieuwe uitdaging, op zoek is naar een 

baan in een leuke huisartsenpraktijk en het verschil wil maken voor onze patiënten? Lees 

dan snel verder! 

Waarom wil je werken in onze praktijk? 

De praktijk ligt aan de rand van het mooie historische centrum van Schiedam. Door 

nauwe samenwerking met diverse andere zorgverleners op dezelfde locatie, bieden wij 

meer dan huisartsenzorg alleen en verlenen wij zorg aan 8.600 inwoners van de wijk. 

We maken iedere dag tijd voor elkaar door een gezamenlijke dag-start, koffiepauze en 

lunchpauze. 

 

We werken met een mix van zeer ervaren en ook nieuwe collega's. Er is ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling en scholing en er heerst een fijne collegiale sfeer. Wij zijn 

tevens een opleidingspraktijk: we leiden huisartsen, co-assistenten, 

praktijkondersteuners en doktersassistenten op. 

Wat krijg je bij ons: 

• Een jaarcontract, met de intentie tot een vast dienstverband; 

• Salariëring conform cao hidha/vaste waarneming; 

• Een eigen patiëntenpopulatie met samenwerkende collega huisartsen en ruime 

ondersteuning van POH-S en POH-GGZ; 

• Een goede basis om zorg en gezondheid te kunnen verbeteren; 

• Een fijne werkplek met ruimte voor groei en ontwikkeling in een NPA-

geaccrediteerde praktijk en aangesloten bij het academische Primeur-netwerk. 

Ben jij? 

• Degene die zich voor langere tijd aan onze praktijk wil verbinden; 

• Iemand die een duurzame arts-patiëntrelatie wil opbouwen; 

• Een enthousiaste en betrouwbare collega die zich actief inzet voor de praktijk; 

• Goed in het organiseren en overzien van mogelijkheden voor werkplezier en 

gezondheidswinst binnen onze praktijk? 

Dan zoeken wij jou! 

Ben je enthousiast geworden? We zien je sollicitatie per email (pvdpas@vivitas.nl) of per 

post graag tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 

Petra van der Pas, praktijkhouder/huisarts 

's Gravelandseweg 792 

3119 NE  Schiedam 

www.vivitas.nl 
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