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Gezocht praktijkondersteuner met zorghart op de juiste plek 

Ben jij de doortastende en enthousiaste praktijkondersteuner met het zorghart op de juiste 
plek? Dan zijn wij op zoek naar jou (1 – 4 dagen per week). 
 
Als praktijkondersteuner ben je een gedreven teamspeler. Je houdt zoveel mogelijk rekening met de 
persoonlijke wensen van patiënten en organiseert de zorg dichtbij. Geen dag is hetzelfde! 

Wie ben jij? 
- Je hebt de opleiding POH-S gedaan of je hebt deze (zeer) binnenkort afgerond 
- Je brengt CVRM ervaring mee. Ervaring met Diabetes Mellitus is gewenst 
- Ervaring met ouderenzorg is een pre, evenals ervaring met astma/COPD 
- Je helpt mensen graag met gedragsverandering en hebt affiniteit met leefstijl coaching. 
- Je beschikt over de nodige sociale en communicatieve vaardigheden 
- Je bent klantvriendelijk, stressbestendig en patiëntgericht 
- Je kunt goed zelfstandig én in teamverband werken 
- Je hebt goede vaardigheden op ICT gebied (wij werken met Microhis) of in staat snel ITC-
 zaken eigen te maken.  
-  Je voert zelfstandig spreekuur, begeleidt mensen met chronische aandoeningen en ouderen 
 en vormt de verbinding tussen de patiënt, diens leefomgeving en de betrokken disciplines. 

Wie zijn  wij? 
- Een modern gezondheidscentrum.  
- Ons team is klein, bevlogen en hecht en bestaat uit huisartsen, doktersassistenten en een 
 physician assistant. Binnen ons team heerst een goede sfeer. 
- Kwaliteit van zorg staat bij ons voorop; wij zijn erop gebrand goede persoonlijke zorg te 
 leveren aan onze patiënten.  
 

Wat bieden wij?  
- Een leuke en uitdagende functie in een huisartsenpraktijk. 
- Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg en afhankelijk van jouw 
 werkervaring. 
- Er is ruimte voor scholing. 
- Aanstelling voor 1 – 4 dagen.  

Indien je niet helemaal voldoet aan bovenstaande wensen maar er wel van overtuigd bent dat jij 
diegene bent die bij ons aan de slag zou moeten gaan solliciteer dan. Je moet dan wel bereid zijn om 
aanvullende nascholing te volgen. Je motivatiebrief met C.V. kun je sturen aan onze office manager 
via liesbeth@mcmolenweg.nl 

De praktijk maakt onderdeel uit van MC Molenweg, centraal gelegen in Amstelveen. In onze werkwijze 
staat de patiënt centraal. In MC Molenweg zijn 5 huisartsen praktijken gevestigd, alsmede apotheek 
Molenweg en Fysiotherapie en Podologie Amstelveen  

MC Molenweg, Molenweg 12, 1182 CL, Amstelveen 

www.mcmolenweg.nl 

https://praktijkaarts.uwartsonline.nl/ 

 


