
Huisartsenmaatschap van Oosterom en Brooijmans 

Gevestigd in het historische Delft is op zoek naar een 

Managementondersteuner, 8 uur per week 

(uren en dagen zijn bespreekbaar) 

Ben jij een enthousiaste administratief onderlegde duizendpoot die op zoek is naar een baan 

in een kleine, maar knusse NHG-gecertificeerde huisartsenpraktijk? Wij zoeken nameljk een 

praktisch teamlid die affiniteit en misschien ervaring heeft met de (huisartsen)zorg in 

combinatie met  overstijgende administratieve werkzaamheden. Je zal nauw samenwerken 

met een leuk team van huisartsen, doktersassistentes en collega’s POH-s, POH-GGZ. 

Wat maakt het dan zo leuk bij ons?                                                                                                

Wij hebben aandacht voor jouw als persoon en je ontwikkeling, zodat jij volledig tot je recht 

kan komen. We zullen mede daarom je competenties als proffesional, maar ook als persoon, 

zeker benutten. We plannen minimaal 1 keer per jaar een constructief jaargesprek waarin het 

thema ‘werkgeluk’ een belangrijke aspect is. Er zijn in de toekomst plannen voor  een 

verhuizing naar nieuwbouw, we zijn dus vollop in ontwikkeling! Alle voorwaarden zijn 

conform CAO Huisartsenzorg, dus voor jou altijd duidelijkheid en zekerheid.  

Wat maakt het bij ons anders?                                                                                                      

Onze praktijk bevindt zich in de wijk Buitenhof-noord en heeft rond de 3500 patiënten. In 

ons pand bevind zich ook een praktijk voor fysiotherapie en diëtetiek. Er is een leuk 

winkelcentrum in de buurt, waar je in de pauze even een boodschap zou kunnen doen.               

We maken iedere dag tijd voor elkaar door middel van een gezellig koffie moment aan het 

einde van de ochtend. Ieder dag starten we met een gezamelijke dagstart en bekijken we de 

aandachtspunten voor die dag. We werken met een fijn en vernieuwd team, een goede mix 

van ruim ervaren en jonge collega’s die uiteraard met support de ruimte krijgen om te leren 

en te ontwikkelen.  

Werkzaamheden                                                                                                                                  

Geen patiëntgebondentaken, maar je ondersteunt de praktijkhouders met allerhande 

administratieve en/of projectmatige taken in de bedrijfsvoering.                                                                                                                                  

Heb je vragen of wil je solliciteren? Mail dan met Mw. M. Brooijmans brooijmans@ezorg.nl 

Voor de solliciatie zien we graag je motivatiebrief en CV met foto tegemoet. Even 

sfeerproeven met een kop koffie is altijd mogeljk, misschien tot ziens! 

 

 

          

mailto:brooijmans@ezorg.nl

