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Doktersassistent A of B voor 2 dagen per week 
 

Kleinschalige huisartspraktijk zoekt zo snel mogelijk ( uiterlijk 1 november)                                 

een doktersassistent voor 2 dagen per week. Werkdagen: di + ma of do of vr naar keuze. 

Praktijkinfo: 

Huisartspraktijk Schoten is in januari 2021 van start gegaan als overname van een solopraktijk in 

Haarlem-Noord. Het team bestaat uit 2 huisartsen, 2 POH-S en 1 andere assistente. Daarnaast 

werken er ook 2 POH-GGZ in de HOED.  

De andere assistente werkt 4 dagen in de week. De voorkeur gaat uit naar 1 of tenminste een halve 

dag overlapping ter verbetering van de samenwerking en het rustig kunnen doen van een aantal 

medische en administratieve taken.  

De praktijk is gevestigd in een mooi HOED bestaande uit 3 huisartsenpraktijken en 1 apotheek.  

De populatie in Haarlem-Noord is divers met hoogbejaarden en  jonge gezinnen, mensen die al 3 

generaties in hetzelfde blok wonen tot nieuwe statushouders en expats. Doordat er koopwoningen 

en sociale woningbouw, nieuwbouw en oudbouw is, zien we alle lagen van de bevolking. Er is een 

prettige werksfeer onderling en met de patiënt. Ook de werkdruk wordt als goed ervaren.  

Functie-eisen en kwaliteiten: 

- Allround doktersassistent(e) met afgeronde opleiding (werkervaring niet vereist) 

- Digivaardig 

- Initiatiefrijk met goede communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen.  
- Engels spreken en schrijven is een pré 

- Een positieve verklaring omtrent gedrag (VOG) 

Wij bieden: 

- Een uitdagende functie voor 2 dagen in de week 
- Betaling en verlof volgens CAO doktersassistente A of B, afhankelijk van de werkervaring 

- Vakantie zelf bepalen ( de praktijk sluit nooit ) 

- (Mogelijkheid tot) nascholing en persoonlijke ontwikkeling; 

- Een klein team waar je in goede sfeer en korte lijntjes lekker kan werken 

Meer informatie over de praktijk vind je op www.huisartspraktijkschoten.nl 

Beschik jij over een dosis humor en ben je positief ingesteld en spreekt deze vacature jou aan? 
Dan zien wij jouw sollicitatie graag voor 8 augustus 2022 tegemoet.  
 

Voor vragen of meer informatie kun je per mail contact opnemen met Fenny Thoolen 

(praktijkhouder/huisarts).  

Bij interesse, stuur je sollicitatiebrief met CV naar: huisartspraktijkschoten@gmail.com  
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