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 medewerkers en zijn 500 huisartsen aangesloten. Om onze organisatie verder te
versterken zijn wij op zoek naar een

Verpleegkundig Specialist i.o.
(32 uur)
Dit is precies wat jij zoekt!
Een duurzame samenwerking met de kans om je als HBO Verpleegkundige op te leiden tot
Verpleegkundig Specialist in de huisartsenspoedzorg. De opleiding – die 2 jaar duurt - wordt gegeven op
de Hogeschool InHolland en start in september 2019. Gedurende de opleiding heb je een dienstverband
van 32 uur en werk je 3 dagen per week bij een Huisartsenpraktijk en 1 dag in de week bij de
Huisartsenposten Amsterdam. Na de opleiding van 2 jaar werk je alleen bij de Huisartsenposten
Amsterdam.
Als Verpleegkundig Specialist zul je zelfstandig diagnosticeren en behandel je klachten zoals: infecties van
de luchtwegen, kno-klachten, urineweginfecties, huidaandoeningen, klachten van het bewegingsapparaat
en kleine trauma’s. Je werkt samen in een team van huisartsen en (regie) triagisten.
Dit opleidingstraject is voor onze organisatie nieuw, voor beiden dus een leuke uitdaging om aan te gaan
en deze vorm te geven.
Jouw profiel
 Je beschikt over een HBO-V diploma en hebt verpleegkundige ervaring, bijvoorbeeld in de acute
zorg, op de SEH, in de ouderenzorg
 Je bent een fijne collega, deskundig, gedreven en gericht op samenwerking
 Je bent proactief, kunt uitstekend prioriteren en organiseren en je hebt een positieve instelling.
 Je bent zelfstandig, sociaal vaardig en communicatief sterk
 Je vindt het leuk om veel contacten te onderhouden en hebt gevoel voor verhoudingen
 Je bent flexibel inzetbaar, zowel overdag als tijdens avond- , nacht- en weekenduren.
Interesse?
Ben je enthousiast over deze functie en ons bedrijf en wil je solliciteren? Stuur ons jouw motivatie met je cv
naar personeel@huisartsenpostenamsterdam.nl Als je eerst meer informatie wilt over de functie en
mogelijkheden, neem dan contact op met Patricia Weltevreden op 06-51 35 47 76.
De sluitingsdatum van deze vacature is 18 april 2019.
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