
 

De Huisartsenmaatschap van Gezondheidscentrum Hazenkamp is op zoek naar een  

Gediplomeerde doktersassistent voor 20 - 32 uur per week  
 
We leveren zorg aan ruim 9000 patiënten. Onze praktijk bestaat uit 6 huisartsen in 

maatschapverband, gediplomeerde doktersassistenten, POH’s-somatiek, POH’s-ggz, POH jeugd en 

gezin en POH’s ouderenzorg en ondersteunend personeel. We werken in het gezondheidscentrum 

samen met: fysiotherapie, wijkverpleging, maatschappelijk werk, podotherapie, ergotherapie, 

huidtherapie, haptotherapie, diëtetiek, overgangsconsulent, psychologie en psychiatrie. 

 

Functie inhoud: 

Als doktersassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Je trieert aan de telefoon, plant 

de spreekuren en ontvangt patiënten. Daarnaast voer je zelfstandig kleine medisch-technische 

handelingen uit. Zo geef je injecties, spuit je oren uit, doe je urineonderzoek, prik je bloed en voer je 

een enkel-arm index onderzoek uit. Binnen het gezondheidscentrum maken we daarnaast 

audiogrammen en ECG’s. We werken met de NHG-standaarden en zijn NPA geaccrediteerd.  

 

Wij vragen een enthousiaste en gemotiveerde collega met: 

 Een afgeronde diploma doktersassistent;  

 Deskundigheid om zelfstandig kleine medisch technische handelingen uit te voeren; 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden; 

 Het vermogen goed te kunnen samenwerken met meerdere collega’s; 

 Een zelfstandige en flexibele werkhouding;  

 Bij voorkeur kennis van Medicom. 
 
Wij bieden: 

 Een dienstverband van 20 – 32 uur per week voor een jaar. Met vast contract in het vooruitzicht;  

 Arbeidsvoorwaarden en honorering volgens de CAO-Huisartsenzorg. Op basis van relevante    
       werkervaring vindt de inschaling plaats;  

 Een prettige werksfeer binnen een enthousiast team;  

 Wekelijks een werkoverleg met doktersassistenten en huisarts(en); 

 In afstemming met het team krijg je de ruimte om neventaken op te pakken. 
 
Informatie en reactie 

Op de website www.ghc-hazenkamp.nl is informatie te vinden over Gezondheidscentrum 

Hazenkamp. Voor informatie over de inhoud van de vacature en de werkzaamheden bij 

Gezondheidscentrum Hazenkamp kun je contact opnemen met Gisèle Melssen (doktersassistent). Bij 

vragen over de procedure kun je vragen naar Margreet Jacobs (praktijkmanager). Het 

telefoonnummer is: 024-3560954.  

 

Heb je interesse? Dan ontvangen we jouw sollicitatie met curriculum vitae graag. Je kunt de brief 

richten aan: 

Huisartsen Gezondheidscentrum Hazenkamp 

t.a.v. M. Jacobs 

Vossenlaan 88 

6531 SP Nijmegen 

Mailadres: M.Jacobs@ghc-hazenkamp.nl 

http://www.ghc-hazenkamp.nl/

