Samenwerken met patiënten aan een betere gezondheid; dat is wat jij het liefst doet als werknemer in
de zorg. Werk je bij één van de zestien moderne gezondheidscentra van de Stichting Amsterdamse
Gezondheidscentra (SAG), dan krijg je daar ruim tijd voor. Ons bedrijfsbureau neemt een groot deel van
het administratieve werk uit handen, waardoor jij je kunt richten op de patiëntenzorg. Onze 90.000
patiënten kunnen elke werkdag rekenen op persoonlijke zorg van hoge kwaliteit. Je krijgt ruim 300
collega’s waarmee je kunt sparren en mag meedenken over onze zorgdiensten. Samen vormen we een
grote organisatie met veel daadkracht, waarbinnen innovatie en wetenschappelijk onderzoek ruim
baan krijgen. En dat maakt jou nóg beter in wat jij het liefst doet; samen werken aan een betere
gezondheid.
Voor ons gezondheidscentrum in Slotermeer zijn wij liefst per 1 februari 2018 op zoek naar een
DOKTERSASSISTENT (M/V) (24 uur)
Gezondheidscentrum Slotermeer is een centrum met 4.500 patiënten in de multiculturele wijk
Slotermeer. Je nieuwe team bestaat uit 4 parttime huisartsen, 4 doktersassistenten, een centrummanager, 3 POH-S (+ ouderen), 2 POH-GGZ en een POH generalistisch. De praktijk vormt een HOED
met een vrijgevestigde huisartsenpraktijk.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende baan in een multiculturele werkomgeving
 ruime opleidingsmogelijkheden binnen de SAG
 samen met je collega’s wissel je de werkzaamheden af
 Je zit achter de balie, de telefoon en ziet zelfstandig patiënten.
 Je verricht administratieve taken en voert handelingen uit zoals bloeddruk meten, oren
uitspuiten e.d.
Veel ruimte en een stimulerend klimaat voor je eigen ontwikkeling
 ruime opleidingsmogelijkheden binnen de SAG
Een goede beloning
 salaris en vergoedingen zijn volgens de cao gezondheidscentra (max. € 2.821,- bruto per maand bij
een fulltime dienstverband, salaristabel per 1 juli 2018)
Kom jij ons team in Slotermeer en de SAG versterken?
Graag versterken wij ons team met een doktersassistente met een affiniteit voor de multiculturele
populatie in Slotermeer. Iemand met plezier in zorgen en energie voor een nieuwe werkplek. Iemand
die onze patiënten verwelkomt en even doorvraagt als het niet duidelijk is. Ben je in het bezit van je
diploma “doktersassistente”, kun je triageren, ben je betrouwbaar en patiëntvriendelijk? Dan nodigen
we jou van harte uit om te solliciteren! Jouw reactie met CV ontvangen we graag vóór 7 januari 2019
via hrm@sag-amsterdam.nl.
Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met ons gezondheidscentrum.
Duveken Voors, locatie verantwoordelijk huisarts, dvoors@sag-amsterdam.nl of 020 - 613 32 12 (keuze 3)
Marleen van den Brand, centrummanager, mvdbrand@sag-amsterdam.nl of 020 - 613 32 12 (keuze 3)
Meer informatie over ons gezondheidscentrum en de SAG vind je op onze website: www.sag-amsterdam.nl

