Samenwerken met patiënten aan een betere gezondheid; dat is wat je energie geeft.
Werk je bij één van de zestien moderne gezondheidscentra van de Stichting Amsterdamse
Gezondheidscentra (SAG), dan wordt je gefaciliteerd om hier tijd voor te hebben. Samen vormen we
een grote organisatie met veel daadkracht, waarbinnen innovatie en wetenschappelijk onderzoek
ruim baan krijgen.
Vanwege pensionering van een collega zoeken wij voor gezondheidscentrum Osdorp per 1 februari 2020 een
HUISARTS m/v (0,6 – 1,0 fte)
in loondienst of als vaste waarnemer
Ons gezondheidscentrum heeft 7200 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.
Wat verwachten wij van je?
• Een hart voor onze wijk; affiniteit met diverse achtergronden en culturen
• Collegialiteit en inzet voor multidisciplinaire samenwerking
• Verzorgen van avondspreekuren, samen met je collega’s
• Actieve deelname aan de ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s zoals Diabetes,
Astma/COPD en Cardiovasculair Risicomanagement
• Enthousiasme voor het meedoen aan onderzoek en scholing
• Bereidheid om je voor langere tijd aan ons gezondheidscentrum en de SAG te verbinden
Wat hebben wij je te bieden?
• Persoonlijk (scholings)budget, ruime ontwikkelingsmogelijkheden binnen de SAG en mogelijkheid tot
meedenken over SAG brede innovatiethema’s in stuur-of werkgroepen
• Extra financiering van tijd voor ondersteunende taken binnen het gezondheidscentrum
• We werken er naartoe om in 2020 spreekuur te houden waarbij wij 15 minuten per patiënt inplannen
• Patiënten op naam
• Samenwerking met 5 collega-huisartsen, 5 doktersassistenten, centrummanager, 2 POH-s, 2 POH GGZ,
POH- ouderen en een generalistisch praktijkverpleegkundige
• Korte lijnen en persoonlijk contact met andere hulpverleners
• Een goed georganiseerd en NHG-geaccrediteerd gezondheidscentrum
• Een academische werkplek waarin we AIOS van de VU, doktersassistenten en praktijkondersteuners
opleiden
• Salaris en vergoedingen volgens de cao gezondheidscentra (max. € 7.126,- bruto per maand bij een
fulltime dienstverband)
Meer informatie? Informatie over de functie wordt graag verstrekt door Paul Prinsen Geerligs, locatie
verantwoordelijk huisarts, 06-1651 9586. Meer informatie over ons gezondheidscentrum en de SAG vind je op
www.sag-amsterdam.nl.
Solliciteren?
Stuur je sollicitatie met CV naar hrm@sag-amsterdam.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

