
Vacature POH-somatiek 18-24 uur per week in Ottersum (15km onder Nijmegen) 
 
Zoek jij een nieuwe uitdaging als praktijkondersteuner Somatiek? 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die ons team op korte termijn komt ondersteunen.   
Wat wij je bieden is een uitdagende baan in een prettige werkomgeving. 
 
Wie zijn wij? 
Huisartsenpraktijk Ottersum is een geaccrediteerde groepspraktijk. In de praktijk werken  
3 huisartsen, 1 hidha, 6 assistenten, 2 praktijkondersteuners somatiek, 2 praktijkondersteuners GGZ, 
1 praktijkondersteuner GGZ Jeugd en een praktijkmanager. Onze praktijk gaat met alle nieuwe 
ontwikkelingen mee, begeleiden huisartsen in opleiding en zijn goed georganiseerd. Het team is 
hecht en gezellig, maar ook professioneel en met hart voor de patiënten. We leveren zorg aan 
ongeveer 5900 patiënten. 
 
Wie zoeken we? 
Je bent enthousiast en wil je blijven ontwikkelen in je vak. Je houdt ervan om te werken in de eerste 
lijn samen met alle zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk.  
 
Wat ga je doen? 
Als praktijkondersteuner somatiek verzorg je zelfstandig een spreekuur. Wij zoeken voornamelijk een 
collega op het gebied van diabetes, CVRM en ouderenzorg. Tijdens de periodieke controles geef je de 
patiënt begeleiding, behandeling en advies. Je bent in staat om je patiënten te enthousiasmeren en 
te ondersteunen.  
 
Wat heb je nodig voor deze baan? 

- HBO diploma tot POH Somatiek 
- Bij voorkeur heb je relevante werkervaring 
- Ervaring met insulinetherapie is een pré 
- Je toont initiatief en kunt zelfstandig werken 
- Een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling 
- Een enthousiaste, nauwkeurige en betrokken teamspeler 
 

Wat bieden wij?  
- Een tijdelijk contract met op termijn mogelijk uitzicht op een vast dienstverband. 
- Salariëring en voorwaarden volgens de CAO Huisartsenzorg  
- Fijne werkplek in een mooie praktijk  
- Nascholingsmogelijkheden  

 
Interesse? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Linda Varkevisser, praktijkmanager, via telefoon 
0485-512717 of per mail op varkevisser.praktijkottersum@ezorg.nl  
Is je interesse gewekt? Stuur dan een motivatiebrief met Curriculum Vitae naar Linda Varkevisser, 
praktijkmanager, via het bovenstaande e-mailadres. 
 
Huisartsenpraktijk Ottersum 
Raadhuisplein 1 
6595 AK Ottersum 
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