Wil jij ook:

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra

Wij zijn op zoek naar
een:
PHYSICIAN
ASSISTANT
In deze functie houd je zelfstandig spreekuur en verricht je alle
diagnostische en therapeutische handelingen die gebruikelijk
zijn binnen de huisartsgeneeskunde. Daarnaast draag jij waar
nodig bij aan een goede praktijkvoering, de kwaliteit van zorg
en de tevredenheid van de patiënten.
In de huisartsenpraktijken werken parttime huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. De centra kennen elk
hun eigen sfeer en dynamiek, waardoor jouw werk afwisselend
en uitdagend is.

De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) bestaat
uit 18 gezondheidscentra en een bedrijfsbureau, verspreid over
Amsterdam. Zij bieden zorg aan bijna 90.000 patiënten. Vanuit
onze gezondheidscentra organiseren we samen met collegazorgverleners een compleet aanbod van eerstelijnszorg. De
SAG bundelt de krachten van de circa 300 medewerkers bij de
centra en het bedrijfsbureau.

Meer informatie? Bezoek
sag-amsterdam.nl.

een leuke werkplek binnen een divers team van
professionals?
Een plek waar je kennis, visie en ervaring kunt delen en
een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van zorg;
ruime opleidingsmogelijkheden binnen de SAG;
meedenken over SAG-brede innovatiethema’s als:
jeugd, GGZ, ouderen, e-health en positieve gezondheid;
veel aandacht voor kwaliteitsbeleid.

Wij vragen:
je bent gediplomeerd
physician assistant;
je hebt ervaring opgedaan binnen een
huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum;
je staat positief tegenover innovaties als bijvoorbeeld
begeleiding via e-health;
je werkt graag zelfstandig maar bent ook een
teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel;
je bent communicatief en sociaal vaardig en in staat
patiënten te motiveren
je bent nauwkeurig, stressbestendig en denkt graag
mee in hoe het nóg beter kan.

Wat bieden wij:
salaris en vergoedingen zijn volgens de cao
huisartsenzorg, max. €4.517,- bruto per maand bij een
full time dienstverband (38 uur p/w);
een dienstverband van één jaar voor 28 – 32 uur per
week met uitzicht op verlenging;
extra ﬁnanciering voor deelname aan stuur- of
werkgroepen;

Geïnteresseerd?
Solliciteer dan snel via hrm@sag-amsterdam.nl!
Eerst meer weten? Neem dan contact op met Olga Hulsman,
Centrummanager en Beleidsmedewerker, ohulsman@sagamsterdam.nl.

