
HUISARTSENPRAKTIJK DE HAAN zoekt een nieuwe assistente! 

 

GEZOCHT: DOKTERSASSISTENTE (M/V) in Delft 

 Ben jij de enthousiaste, leergierige doktersassistente die wij zoeken om ons team te versterken? Wij 

zijn op zoek naar een gediplomeerde, flexibele, parttime doktersassistente (m/v) voor 4 uur in de 

week op de (meestal rustige) woensdag ochtend. Ben jij patiëntgericht en houd jij van alle facetten 

van het vak? Dan zijn wij op zoek naar jou. Onze praktijk is gevestigd in een rustige wijk in Delft. Wij 

hebben een brede mix aan patiënten in alle leeftijdscategorieën.  

De praktijk is NPA geaccrediteerd en er wordt LEAN gewerkt. Ons team bestaat uit 2 huisartsen, 2 

doktersassistentes, 2 POH’s somatiek en 1 POH GGz.  

Wat ga je doen?  

Als doktersassistent ben je de spil in een huisartsenpraktijk en het eerste aanspreekpunt voor de 

patiënt. Alle hulpvragen, urgent en minder urgent, somatisch en psychisch, komen in eerste instantie 

bij jou terecht. Dit kan telefonisch zijn, digitaal, aan de balie of in de behandelkamer. Je staat 

patiënten te woord en stelt ze waar nodig gerust. Als doktersassistent houd je je bezig met taken als 

triage aan de balie en telefoon, informeren, adviseren, het uitvoeren van kleine medische 

handelingen en van de administratie. Kortom: een afwisselende en uitdagende functie.  

Wat vragen we van jou?  

• Je bent in het bezit van het diploma doktersassistente. • Je bent patiëntgericht en je weet goed 

prioriteiten te stellen. • Je bezit goede communicatieve en sociale vaardigheden. • Je vindt het 

prettig om zowel binnen een team als zelfstandig te werken. • Je bent flexibel, oplossingsgericht, 

proactief en je neemt initiatieven. Wat bieden wij jou? • Een verantwoordelijke en afwisselende 

baan • Een gezellig, enthousiast team met een informele werksfeer • De mogelijkheid tot 

laagdrempelig overleg en ruimte voor vernieuwende initiatieven • Salaris en arbeidsvoorwaarden 

conform CAO Huisartsenzorg • Mogelijkheid om je te ontwikkelen in het vak door nascholing •  

Wat bieden we jou? 

Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging en uiteindelijk een contract voor onbepaalde 

tijd. Ben jij de collega die we zoeken en heb je zin om ons team te komen versterken? Stuur je 

sollicitatiebrief voorzien van je CV met eventuele referenties per post of digitaal naar onderstaande 

adressen ter attentie van Sietse de Haan, huisarts. Voor meer informatie: bezoek onze website: 

www.dehaanhuisartsen.nl. Voor vragen kun je ons bereiken via het praktijknummer of onderstaand 

emailadres. 

SJ de Haan 

AM de Jonglaan 47 

2624LB Delft 

baliedehaan@ezorg.nl 

0152566310 

 

mailto:baliedehaan@ezorg.nl

