
Vacature: Doktersassistent(e) 

voor 2-4 dagen per week (per direct) 
 

Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven in Malden is op zoek naar een nieuwe collega-

doktersassistent(e), vanwege uitbreiding van het team. In eerste instantie wordt er een jaarcontract 

aangeboden met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Startdatum is (liefst) per direct, maar 

uiteraard in overleg.  

 

Wie zijn wij? 
Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven is een van de twee Maldense huisartsenpraktijken. De 

praktijk is dynamisch en heeft een hecht, goed op elkaar ingespeeld team. Er werken 3 huisartsen, 1 

HIDHA, 1 huisarts in opleiding, 7 assistentes, 2 praktijkondersteuners somatiek, 2 

praktijkondersteuners GGZ, en 1 praktijkmanager in de praktijk. 

www.huisartsendekroonsteenboven.nl  

Verder maakt de praktijk deel uit van Stichting Gezondheidscentra Samen Gezond, een 

samenwerkingsverband binnen de gemeenten Heumen en Mook-Middelaar van verschillende 

eerstelijns zorgverleners, zie ook www.gcsamengezond.nl  

 

Wie zoeken we? 
- Je bent in het bezit van het diploma doktersassistent of rondt de opleiding binnenkort af. 

Enige (stage)ervaring in een huisartsenpraktijk is fijn. 

- Je bent een allround doktersassistent en hebt affiniteit met alle aandachtsgebieden binnen 

de huisartsenzorg. 

- Je kan goed zelfstandig werken maar functioneert ook prima in teamverband. 

- Je bent flexibel en zou ook (in overleg) meer uren kunnen werken. 

- Je bent sociaal, open en betrouwbaar. 

- Als het druk is of een van de collega’s is afwezig, dan ben je bereid om bij te springen waar 

nodig. 

 

Wat  bieden wij? 
- Salariëring volgens de CAO Huisartsenzorg in schaal 4-5 (€ 2179 tot max. € 3321,- bruto per 

maand, fulltime), afhankelijk van je ervaring. 

- Uren zijn bespreekbaar. 

- Goed uitgeruste werkplek in een mooie praktijk met een diverse patiëntenpopulatie 

- Leuke collega’s, die samen verantwoordelijk zijn voor de patiëntenzorg 

- Nascholingsmogelijkheden (intern en extern). Zo organiseren we bijvoorbeeld regelmatig 

(intern) klinische lessen over diverse onderwerpen.  

- Werktijden in afstemming met je collega’s. 

http://www.huisartsendekroonsteenboven.nl/
http://www.gcsamengezond.nl/


Solliciteren? 
Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken? Of heb je vragen n.a.v. deze vacature? Neem dan 

contact op met Karlijn Joris (praktijkmanager): huisartsenpraktijkmanager@gcsamengezond.nl of   

06-38 51 79 21.  

mailto:huisartsenpraktijkmanager@gcsamengezond.nl

