Praktijkopleider
Huisartsenposten Amsterdam kan jouw deskundigheid goed gebruiken
Huisartsenposten Amsterdam is verantwoordelijk voor de spoed huisartsenzorg in de avond, nacht en in
het weekend. Dit doen we vanuit vijf huisartsenposten en een centrale triagepost. Bij Huisartsenposten
Amsterdam werken 160 medewerkers en zijn 500 huisartsen aangesloten. Om onze organisatie verder te
versterken zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor verschillende functies. Jouw deskundigheid kunnen
wij hierbij goed gebruiken.
Dit is precies wat jij zoekt!
Een mooie combinatiefunctie van Praktijkopleider (24 uur per week) die per week een dienst als triagist
werkt. Als praktijkopleider bij Huisartsenposten Amsterdam coach en begeleid je medewerkers in de
praktijk tot volwaardige collega triagist. Je bent verantwoordelijk voor het overbrengen van vakkennis en
het aanleren van een goede werk- en beroepshouding. Daarnaast maak je triagisten bewust van hun
verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en beoordeel je hun gesprekken op o.a. patiëntveiligheid
(gespreksaudits). Behalve deskundigheid vraagt een dergelijke begeleidingsfunctie ook om betrokkenheid,
motivatie en plezier.
Jouw profiel
 Een fijne collega die beschikt over coaching vaardigheden en communicatie sterk is
 Je beschikt over een HBO denk- en ervaringsniveau
 Je bent gediplomeerd triagist
 Je bent gediplomeerd Praktijkopleider of bereid deze eenjarige opleiding te volgen
 Je hebt laten zien dat je zowel zelfstandig als in teamverband kan werken en kunt goed organiseren
Wat zijn de mogelijkheden?
Wij bieden een dienstverband voor tenminste 24 uur per week. Waarvan een dienst per week als triagist
(voorwaarde voor herregistratie). Deze rol biedt een zelfstandige werkomgeving met een leuk team om je
heen. Binnen onze organisatie is flexibel werken bespreekbaar. Werktijden zijn gemiddeld van 15.00 uur
tot 22.00 uur. Arbeidsvoorwaardelijk is de CAO Huisartsenzorg van toepassing.
Interesse?
Ben je enthousiast over deze functie en ons bedrijf en wil je solliciteren? Stuur ons jouw motivatie met je cv
naar m.uijterwijk@huisartsenpostenamsterdam.nl Als je eerst meer informatie wil over de functie en
mogelijkheden, neem dan contact op met Lisette Arends, Manager posten op 06-57604128. Meer
informatie over de opleiding tot praktijkopleider vind je op de website:

https://www.inholland.nl/academy/opleidingen/zorg-welzijn-en-publieke-dienstverlening/managementbedrijfsvoering-ict-en-hrm/praktijkopleider-zorg-en-welzijn/
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

