
     
HOOG [Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland] staat garant voor samenhang, samenwerking, ondersteuning en 
innovatie. In HOOG werken de regio’s Apeldoorn, Oost-Achterhoek en Zutphen samen aan hoogwaardige 
huisartsenzorg. De organisatie is het aanspreekpunt voor samenwerkingspartners aangaande praktijk overstijgende 
zaken en wil de centrale positie van huisartsen in de regio faciliteren en uitbouwen. Het bieden van zorg tijdens 
avond-, nacht-, en weekenden alsmede het ondersteunen en toerusten van huisartsenpraktijken in het leveren van 
zorg aan chronisch zieken, ouderen en GGZ-patiënten zijn speerpunten. 

 
Voor de regio Apeldoorn en Zutphen zijn wij op zoek naar 

 

Physician Assistants in opleiding 
32 uur per week 

 
 
Wat worden jouw werkzaamheden? 

- Als Physician Assistant in opleiding ga je je al tijdens de opleiding werken op zowel de huisartsenpost als de  
dagpraktijk. Verder doe je praktijkervaring op door middel van stages in verschillende collega-organisaties 
op diverse afdelingen; 

- Je verleent directe patiëntenzorg en handelt binnen het vakgebied van de Physician Assistant conform 
vastgestelde protocollen; 

- Je werkt zowel overdag als ’s avond en in het weekend (50% huisartsenpost en 50% dagzorg). 
 
 
Wat vragen wij van jou? 

- Je bent bereid om de 2,5 jarige masteropleiding Physician Assistant te volgen en te starten in september 
2019; 

- Je bent in het bezit van een Hbo-diploma gerelateerd aan de gezondheidszorg en hebt affiniteit met de 
huisartsenzorg; 

- Je beschikt over hbo+ denk- en werkniveau en het organisatietalent en doorzettingsvermogen om de 
combinatie van werken en leren tot een succes te maken; 

- Je neemt initiatief, bent zelfstandig, een doorzetter, stressbestendig en leergierig; 
- Je hebt een sterk analytisch vermogen en goede communicatieve en sociale vaardigheden. 

 
 
Wat bieden wij jou? 

- Een opleiding en bijbehorende leer- arbeidsovereenkomst; 
- Inschaling en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Huisartsenzorg. 

 
 
Informatie, procedure en sollicitatie 
Voor aanvullende informatie kun je terecht bij William van Ark, regiomanager (06-53286082) of Karin Maas, 
manager HRM (06-27304756). 
Jouw sollicitatie met actueel CV en motivatie kun je sturen naar hrm@hoogzorg.nl ter attentie van Karin Maas, 
manager HRM voor 28 maart a.s. onder vermelding van voorkeur voor werken in Zutphen of Apeldoorn. 
De selectiegesprekken zijn gepland op 1 en 2 april a.s. 
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Verder vragen wij een verklaring omtrent gedrag. 

Meer informatie,  zie ook www.han.nl/werken-en-leren/studiekeuze/masters/physician-assistant/ en 
www.hoogzorg.nl.  

Op acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij geen prijs. 

Wij werven intern en extern tegelijkertijd. 
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