
 

Gevraagd enthousiaste en (bijna) gediplomeerde doktersassistente  

Huisarts Aarts is z.s.m. op zoek naar een ervaren en gediplomeerd doktersassistente voor 27 of 36 
uur (dagen in overleg, maandag is gewenst).   
 
Als doktersassistente ben je het eerste aanspreekpunt voor onze patiënten. Je staat hen telefonisch 
en aan de balie te woord, triageert en plant afspraken. Daarnaast verricht je medische en 
administratieve handelingen. 

Wij vragen: 

 Een (bijna) afgeronde MBO opleiding doktersassistent niveau 4 
 Goede contactuele eigenschappen 
 Zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband 
 Flexibiliteit en stressbestendigheid 
 Verantwoordelijkheid 
 Goede vaardigheden op ICT gebied (we werken met Microhis) 

 

Wij bieden: 

 Een gezellige en afwisselende werkplek 
 Veel persoonlijk contact met de patiënten 
 Mogelijkheid om  zelfstandig te werken, spreekuurtjes doen 
 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO huisartsenzorg 
 Contract voor minimaal een ½  jaar met uitzicht op vast dienstverband 
 Er is ruimte voor scholing 

 

De kandidaat beschikt over goede contactuele eigenschappen, is zelfstandig, enthousiast, flexibel en 
stressbestendig. Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. De werkzaamheden bestaan uit 
triage volgens de NHG standaarden/triagewijzer, baliewerkzaamheden, assistentenverrichtingen 
(injecties, uitstrijkjes, oren uitspuiten, wondverzorging, bloeddruk meting, aansluiten 24-uurs 
bloeddrukmeting, etc.), agendabeheer en alle voorkomende administratieve werkzaamheden.  
Door de verschillende taken die je vervult is het van belang dat je een echte duizendpoot bent, 
gemakkelijk kunt schakelen en van aanpakken weet. Geen dag is hetzelfde! 

Binnen MC Molenweg zijn 5 huisartsen gevestigd, alsmede apotheek Molenweg en Fysiotherapie en 
Podologie Amstelveen. In ons centrum heerst een gezellige en collegiale sfeer. Omdat je voor 1 
praktijk werkzaam bent leer je snel de patiëntenpopulatie kennen. Er is ruimte voor scholing en 
ontwikkeling van personeel.  

Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de geldende CAO Huisartsenzorg. 
Wij vragen ervaring met Microhis of in staat zijn om snel ICT-zaken eigen te maken. 

Je motivatiebrief met C.V kun je e-mailen  naar onze office manager  liesbeth@mcmolenweg.nl  
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