
 
 

De huisartsen in Duiven zoeken een 
enthousiaste doktersassistente. 

 

 

Wie zijn wij? 
 
De huisartsen in Duiven zijn een groep van tien huisartsen verdeeld over drie locaties. Samen met 
waarnemende huisartsen, doktersassistentes, een administratief medewerkster, praktijk-
verpleegkundigen Somatiek, praktijk-ondersteuners GGZ, en GGZ-jeugd, verpleegkundige 
specialisten én de manager willen wij onze patiënten dicht bij huis zo compleet mogelijke 
huisartsgeneeskundige zorg bieden. Het streven is om de huisartsenzorg op een eigentijdse manier 
vorm te geven. We gaan om met de nieuwste ontwikkelingen en gaan uitdagingen daarbij niet uit de 
weg. 
 
 Wat ga jij doen? 
 

Als doktersassistente ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en werk je nauw samen met 
de huisartsen en andere zorgverleners. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid en een grote mate van 
zelfstandigheid. Administratieve werkzaamheden behoren tot de basis taken, daarnaast heb je veel 
persoonlijk contact aan de balie, je adviseert en informeert de patiënt en je verricht kleine medische 
handelingen.  
 
We zoeken voor twee locaties een nieuwe collega. Je bent onderdeel van het hele team van alle 
medewerkers en huisartsen in Duiven maar je hebt een vaste basislocatie.  
 

Wij vragen wij van je?  
 

• Volledig of bijna afgeronde mbo-opleiding doktersassistente;  

• Enthousiasme, proactieve houding, inlevingsvermogen, teamspirit en een grote mate van 

zelfstandigheid; 

• Goede communicatieve vaardigheden en verantwoordelijkheidsgevoel.  

 

Wij bieden 
 

Alle praktijken hebben een open en prettige werkomgeving waarin innovatie, gelijkwaardigheid en 

goede medische zorg belangrijk zijn. Je bent onderdeel van een hecht team van enthousiaste 

collega’s. We hebben een goede onderlinge werksfeer, staan open voor nieuwe ontwikkelingen en 

zijn constant in beweging. We doen veel aan scholing en vinden verdieping in je werk een 

toegevoegde waarde.  Er is ruimte voor uitvoeren extra taken en deelname aan werkgroepen.   

 

Salariëring is op basis van ervaring en wordt bepaald door de  CAO Huisartsenzorg. Het aantal uren 

per week is bespreekbaar, maar bij voorkeur tussen de 17 en 34 uur, de werkdagen zijn in overleg. 

De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie op basis van een jaarcontract met de intentie voor 

onbepaalde tijd.   

 



 
 

 

Sta je hier positief tegenover?  
 

Dan willen we je graag leren kennen. Stuur een motivatiebrief en CV per e-mail naar de manager, 
Mw. Els te Loo, manager@huisartsenduiven.nl. De sluitingstermijn voor het insturen is 26 september  
2022.  
 
Heb je vragen of behoefte aan meer aanvullende informatie over de functie, neem gerust contact op 
via telefoonnummer 06-28462228.  

mailto:manager@huisartsenduiven.nl

