De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) biedt ‘Huisartsenzorg en meer’ in zestien
gezondheidscentra, verspreid over Amsterdam. We staan voor zorg van hoge kwaliteit voor onze
patiënten, met moderne service en bereikbaarheid. Voor gezondheidscentrum Osdorp zoeken wij
per direct een
ervaren Praktijkondersteuner Somatiek voor 24 tot 32 uur per week
(uitbreiding op een andere locatie, tot 36 uur per week, is mogelijk)

Ons gezondheidscentrum heeft 7500 patiënten in de multiculturele wijk Osdorp; een wijk waar steeds
meer studenten, werkende jongeren en expats komen wonen. Er is veel aandacht vanuit de gemeente
voor diversificatie, waardoor de wijk een prettige dynamiek kent. Jouw nieuwe team bestaat uit 6
parttime huisartsen, een aios, doktersassistenten, een centrummanager, 1 POH-S, 2 POH-GGZ,
1 POH-ouderen en een generalistisch praktijkverpleegkundige.

Wat ga je doen?
- organiseren en coördineren van preventieve en gestructureerde zorg voor patiënten met een
chronische aandoening (CVRM en Diabeteszorg), in samenwerking met huisartsen en collegapraktijkondersteuner
- verlenen van door de huisarts gedelegeerde medisch-inhoudelijke zorg
- begeleiden en coachen van patiënten met zelfmanagement van hun ziekte
- voorlichting, adviezen, instructie en educatie geven.

Wat bieden wij jou?
- een veelzijdige, zelfstandige functie in een vakgebied dat volop in ontwikkeling is
- een enthousiast team van huisartsen, assistentes en collega-praktijkondersteuner
- mogelijkheden voor overleg en intervisie met andere praktijkondersteuners
- volop nascholingsmogelijkheden om te ontwikkelen
- salaris volgens CAO Gezondheidscentra; functiegroep 8 tussen € 2.504 en € 3.431.

Kom jij ons team en de SAG versterken?
Graag versterken wij ons team met een ervaren praktijkondersteuner. Je hebt goede communicatieve
vaardigheden en kan goed samenwerken in teamverband. Je neemt initiatieven voor verbeteren van
het kwaliteitsbeleid van de CVRM- en diabeteszorg. Je hebt affiniteit met het werken in een
multiculturele wijk.

Interesse?
Dan nodigen we jou van harte uit om te solliciteren! Je kunt jouw reactie met CV mailen naar
hrm@sag-amsterdam.nl.
Wil je eerst meer informatie?
Neem dan contact op met Paul Prinsen Geerligs, huisarts, op 06 - 1651 9586.
Meer informatie over ons gezondheidscentrum en de SAG vind je op: www.sag-amsterdam.nl.

- Acquisitie stellen wij niet op prijs -

