
 
 

Vacature doktersassistent in Huisartsenpraktijk Pallion 20-24 uur per week 

 

Huisartsenpraktijk Pallion: 

De praktijk verleent huisartsenzorg voor ongeveer 12.000 patiënten en bevindt zich in het 

mooie Hulst (Zeeuws Vlaanderen).  Ons team bestaat uit 4 huisartsen (maatschap), 3 

waarnemend huisartsen, 12 assistenten, 2 POH- S, 2 POH-GGZ, 1 verpleegkundige 

ouderenzorg en 1 verpleegkundig specialist COPD/Astma. De reguliere huisartsgeneeskunde 

wordt in zijn volle omvang beoefend en als academische huisartsenpraktijk werken wij 

samen met het Erasmus MC in Rotterdam. 

 

Over de functie 

Je komt als doktersassistent te werken binnen een innovatieve huisartsenpraktijk. 

Patiëntgerichtheid staat voorop en er worden diverse takken van eerstelijns zorg geboden, 

waaronder; huisartsenzorg, podotherapie, psychologie, diëtiek etc.  

Binnen de huisartsenpraktijk is men ambitieus en gericht op verdere groei en ontwikkeling 

van de praktijk. Er heerst een prettig werkklimaat en er wordt goede ondersteuning geboden 

door praktijkassistentes en praktijkondersteuners. Als doktersassistent beoefen je het vak in 

zijn volle omvang. 

Ben jij de enthousiaste doktersassistente die wij zoeken om ons team verder te versterken?  

 

Jouw profiel: 

 Je hebt de opleiding tot doktersassistent succesvol afgerond; 

 Jij hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring als doktersassistent; 

 Je bent inzetbaar voor minimaal 20-24 uur per week  

 Je beschikt over uitstekende sociale- en communicatieve vaardigheden en bent 
patiëntgericht; 

 Je werkt nauwkeurig, bent proactief en hebt een flexibele instelling; 

 Je staat stevig in je schoenen en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.  

 Ervaring met Medicom is een pré. 

 

Wij bieden jou: 

 Een dienstverband voor minimaal 20-24 uur per week  tijdelijk dienstverband met 
uitzicht op een vast dienstverband. 

 Een leuke innovatieve werkplek binnen een goed georganiseerd team en prettig 
werkklimaat.  

 Arbeidsvoorwaarden zijn vastgesteld in de CAO huisartsenzorg. 

 
Hebben wij je interesse gewekt? 

Dan zien wij graag je schriftelijke sollicitatie (met CV)voor 23 september 2017 tegemoet. 

Email: tvandenboom@pallion.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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