
 

Doktersassistent 
 
Wil je als doktersassistent werken met een jonge patiëntenpopulatie, in een leuk team, met vaste 
werktijden, ruimte voor pauze, in het centrum van Delft? Wij horen graag van je! 
 
De Studentenpraktijk Delft is een reguliere huisartsenpraktijk die zich vooral richt op studenten. Dit 
betekent dus een jonge en wisselende patiëntenpopulatie. Verder zijn er ook veel internationale 
studenten. Er is een open, informele samenwerking tussen de huisartsen en de doktersassistenten, 
baliemedewerkers en de POH GGZ.  
 
Jouw werkdag: 

 Je begint 8 uur met het opstarten van de computers en openen van de balie. 
 Daarna openen we de dag met het hele team. We drinken een kop koffie of thee en er is 

ruimte om bijzonderheden voor die dag even te bespreken. 
 Vervolgens begint iedereen met zijn/haar eigen taken. Ook de telefonische triage gaat van 

start. Doordat we werken met een terugbelsysteem is er geen rij van wachtende patiënten 
aan de telefoon. Dat scheelt veel stress en boze patiënten. 

 Er zijn ook andere taken. We hebben vrij veel administratief werk door de vele in- en 
uitschrijvingen. Verder is er een assistente spreekuur. Ook ondersteun je de artsen door het 
doen van urine onderzoek of een CRP meting.  

 Er is lunchpauze om elkaar te spreken of even de stad in te gaan. Daarnaast is er een 
koffiepauze ochtend/middag met de collega’s.  

 
We vragen 

 Een gediplomeerd doktersassistent of een leerling doktersassistent die binnen korte termijn 
klaar is met de opleiding 

 Je bent 24 uur per week beschikbaar en het liefst op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
(bij minder beschikbaarheid, maar wel interesse horen we het ook graag) 

 Ervaring met HIS en Medicom is een pré 
 Je beheerst Engels goed zowel in woord als in geschrift. 

 
Wij bieden 

 Jouw salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO huisartsenzorg 
 We zijn flexibel in de verdeling van de 24 uur. De werktijden zijn in principe van 8 tot 5, maar 

we staan ervoor open als jij bijvoorbeeld een dag later wilt beginnen.   
 Je kunt scholingen volgen om jezelf verder te ontwikkelen op inhoudelijk of persoonlijk vlak. 

 
Interesse? 
Je sollicitatie voorzien van een CV kun je tot 6 juni mailen naar management@sgz.nl ter attentie van 
Maaike van der Lelij of Kirsten Flink. Voor meer informatie over de functie zijn we op dit mailadres 
ook goed te bereiken.  Wil je eerst een ochtend of middag meelopen, dan kan dat ook natuurlijk.  
 


