
 

zoekt een 

 doktersassistente in Hoogeveen  

(16u pw) 

 
We zoeken vanwege zwangerschapsverlof een enthousiaste, gediplomeerde doktersassistente die 
ons team 2 dagen in de week komt versterken, van 15 augustus tot en met december 2022. Onze 
voorkeur voor vaste dagen zou zijn dinsdag en donderdag. In eerste instantie gaat het om een 
tijdelijke aanstelling.  

We bieden je:  

- een plek in een fijn, betrokken en gedreven team  
- 7 ervaren collega-assistentes 
- een werkweek waarin je afwisselend balie, telefoon en spreekuur doet  
- korte lijnen met de huisartsen  
- altijd mogelijkheid tot overleg, je collega’s zijn dichtbij 
- inschaling volgens de CAO Huisartsenzorg 

Als doktersassistente ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten in de praktijk. Je 
werkzaamheden bestaan uit triage aan de telefoon en de balie, administratieve taken en het 
zelfstandig draaien van spreekuren. Het werk is afwisselend, elke patiënt en elke dag is anders. We 
vinden het belangrijk dat je goed communiceert, prioriteiten weet te stellen en op een 
probleemoplossende manier werkt. 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn De Wielewaal, een NHG-gecertificeerde huisartsenpraktijk in Hoogeveen-Oost. We hebben 
een gezellig, nuchter team van 5 huisartsen, een praktijkmanager, 3 POH-S, 1 POH-GGZ, 7 
doktersassistentes en 2 huisartsen in opleiding. We werken met het HIS Medicom en in onze praktijk 
met 7600 patiënten wordt alle voorkomende eerstelijns gezondheidszorg gepraktiseerd. In ons 
huidige pand is ook een apotheek gevestigd. In januari ‘23 verwachten we naar onze prachtige 
nieuwe praktijk te verhuizen. Dat biedt mogelijkheden voor het team voor de toekomst! 

 

Spreekt dit je aan? 

Dan horen we graag van jou! Bel naar de praktijk (0528-279430) en vraag naar Linda Jonker 
(praktijkmanager), Ageeth Grotenhuis of Priya Komdeur (huisartsen) of mail naar 
praktijkmanager@huisartsenpraktijkdewielewaal.nl, dan neemt Linda contact met je op. We 
verheugen ons op je reactie! 
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