TRIAGIST, DOKTERSASSISTENT,
VERPLEEGKUNDIGE & PRAKTIJKONDERSTEUNER
WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

Huisartsenposten Amsterdam kan jouw deskundigheid goed gebruiken
Huisartsenposten Amsterdam is verantwoordelijk is 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!
Jij verstaat je vak en je haalt veel voldoening uit het helpen van mensen met spoedvragen. Jij bent
gedreven, leergierig en je wilt je bijdrage leveren aan goede huisartsenzorg in de avond, nacht en in het
weekeind. In je werk op onze centrale triagepost of op één van onze stadsposten, heb je veelvuldig contact
met patiënten en werk je nauw samen met collega’s en huisartsen. Het werk bij Huisartsenposten
Amsterdam is afwisselend, leerzaam en leuk. En dat is precies wat jij zoekt.
Wie ben jij?
 Een fijne collega, deskundig, vriendelijk en gericht op samenwerking
 Sociaal vaardig, communicatief sterk en een echte aanpakker
 Je beschikt over een diploma triagist, doktersassistent, verpleegkundige of POH-S
 Bij voorkeur heb je ervaring in een huisartsenpraktijk, huisartsenpost of ziekenhuispoli
 Je bent bereid om te werken in de avond-, nacht- en weekenduren
Wat zijn de mogelijkheden?
We hebben verschillende mogelijkheden, variërend van het eerste contact met patiënten aan de telefoon of
aan de balie tot fysieke triage en ondersteuning van de huisarts. Indien scholing gewenst is, dan zorgen wij
daarvoor. De omvang van je dienstverband is bespreekbaar, van een nulurencontract tot een contract met
een vast aantal uren per week. In gesprek met jou willen we graag horen waar jouw voorkeur naar uitgaat,
om vervolgens samen te bepalen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Om je een kijkje in de keuken te
geven en je nader te informeren, nodigen we je graag uit voor een kennismaking op één van onze locaties.
Interesse? Kom vrijblijvend kennismaken!
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je kennismaken om erachter te komen of wij een goede ‘match’ zijn?
Stuur ons een bericht met je cv naar personeel@huisartsenpostenamsterdam.nl Voldoe je aan ons profiel,
dan regelen we voor jou een ‘bezoek op maat’ op één van onze locaties in Amsterdam. Wil je eerst meer
informatie over de mogelijkheden, neem dan contact op met Lisette Arends, Manager posten via 0657604128.
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