
 

 
 
 
 

 

 
HuisartsenOrganisatie Oost-Gelderland (HOOG) zoekt voor HOED ( Huisartsen Onder Een 
Dak) De Blikvanger in Warnsveld, per 1 april 2019 een 
 
 

GEDIPLOMEERD DOKTERSASSISTENT A/B 

24 uur per week 
 
Wil je werken in een enerverende en vooruitstrevende HOED praktijk, waar ruimte is voor 
bijscholing, waar gedreven collega’s werken en jij je kwaliteiten in je vak verder kunt 
ontwikkelen…..dan zoeken wij jou! 

 
De HOED bestaat uit vier praktijken en biedt aan ca. 9000 patiënten huisartsenzorg in 
Warnsveld en omgeving. De HOED bestaat uit 9 doktersassistenten, 4 praktijk-houdende 
huisartsen, 3 waarnemers, 1 AIOS en 6 praktijkondersteuners ( somatiek, ouderen en GGZ). 
In de praktijk worden ook huisartsen, coassistenten en doktersassistenten opgeleid. In de 
Blikvanger is tevens de fysiotherapiepraktijk Meijer en Logopedie de Weerklank gevestigd. 
 
De HOED kent een goede onderlinge samenwerking en afstemming, waarbij wordt gestreefd 
om daar waar mogelijk zaken gezamenlijk op te pakken. Alle vier de praktijken zijn NHG-
geaccrediteerd. 

 
Wat worden jouw werkzaamheden?  
Je voert alle voorkomende werkzaamheden van een doktersassistente uit. Hierbij kan je 
denken aan het maken van afspraken, afwisselend baliedienst doen, adviseren van patiënten, 
het uitvoeren van medische handelingen onder supervisie van de huisarts, het plannen en 
organiseren van eigen spreekuren en het voeren van de administratie.  
 
Wat vragen we van jou? 
Je beschikt over een diploma doktersassistente. Ervaring in een huisartsenpraktijk is een pré, 
maar enthousiasme is een must. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en 
bent in staat om samen met je collega’s de werkzaamheden af te stemmen. Je hebt een 
patiëntgerichte en dienstverlenende instelling.  
Je bent flexibel in je werktijden indien de situatie in de praktijk daarom vraagt (b.v. tijdens 
vakanties of ziekte van een collega doktersassistente). 
 
Wat bieden wij jou? 
Wij bieden jou een afwisselende baan in een dynamische HOED met enthousiaste collega’s. 
Je hebt de mogelijkheid om bij te leren en verder ontwikkelen van vaardigheden. Je komt in 
dienst van HOOG en wordt uitgeleend aan genoemde praktijk. Het betreft een dienstverband 
voor een jaar met perspectieven voor verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld 
volgens de CAO Huisartsenzorg. 
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Minimaal € 1.953,- en maximaal € 2.740,- 
bij een fulltime dienstverband voor een doktersassistent A (schaal 4). Minimaal € 2.155,- en 
maximaal € 2.977,- voor een doktersassistent B (schaal 5). 
 
 



Informatie, procedure en sollicitatie 
Voor inlichtingen kan je op werkdagen contact opnemen met Marieke Roks (praktijkmanager) 
te bereiken op telefoonnummer 06-31280229. Meer informatie over de praktijk vind je op 
www.blikvangerwarnsveld.nl  Wij zien jouw sollicitatiebrief met actuele cv graag tegemoet vóór 
7 februari a.s. Je kan jouw sollicitatie richten aan HOOG, t.a.v. afdeling HRM, email: 
hrm@hoogzorg.nl, onder vermelding van ‘DA Blikvanger’.  

http://www.blikvangerwarnsveld.nl/
mailto:hrm@hoogzorg.nl

