
 

 

EEN TOEGANKELIJKE EN MODERNE 
HUISARTSPRAKTIJK WAAR DE INWONERS VAN 
ZEVENHUIZEN ZICH VERTROUWD EN THUIS 
VOELEN  
 
Vanuit deze duidelijke missie biedt Huisartspraktijk 
van Breugel huisartsenzorg aan in Zevenhuizen. 
Tevens verlenen wij algemene medische zorg aan de 
cliënten van het centrum voor ouderenzorg de 
Zevenster in Zevenhuizen. Wij zijn een patiëntgerichte 

praktijk die de ambitie heeft om voortdurend onze zorg, service en dienstverlening te verbeteren. 
Wij willen een veilige werkomgeving zijn voor onze medewerkers waar het plezierig werken is 
binnen een fijn team. Bij de praktijk zijn vier huisartsen, twee praktijkondersteuners Somatiek, 
twee praktijkondersteuners GGZ en een team van doktersassistenten werkzaam. Ook leiden wij 
het hele jaar doktersassistenten op. De praktijk is NHG geaccrediteerd en werkt met Promedico-
ASP als HIS. Wij zijn in 2020 verhuisd naar een nieuw praktijk die licht en modern is ingericht en 
waar alle voorzieningen up to date zijn. 
 
Wij werken graag met een ruime bezetting van doktersassistenten, huisartsen en 
praktijkondersteuners. Zo blijft het werk plezierig en kunnen wij de best mogelijke zorg en 
service aan onze patiënten geven op het moment dat zij dit nodig hebben. Vanwege de 
groei van de praktijk en nieuwe activiteiten hebben wij op dit moment een vacature voor een 
 

Doktersassistente / Doktersassistente in opleiding (24-36 uur) 
 
De functie is per direct beschikbaar. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk bij goed 
functioneren in vaste dienst komt. Graag gaan wij het gesprek met je aan en kijken wij 
samen naar jouw wensen en onze mogelijkheden en hoe wij die bij elkaar kunnen brengen. 
Ook als je nog niet klaar bent met de opleiding maar die wel de komende maanden gaat 
afronden en je al stage in de huisartsenzorg hebt gelopen of bijna hebt afgerond nodigen 
wij jou nadrukkelijk uit om te reageren. Wij hebben helaas geen plaats een voor BBL 
leerplaats. 
 
Functieomschrijving:  
Als doktersassistente ben je samen met je collega doktersassistenten verantwoordelijk 
voor telefonische triage, agendabeheer, administratieve taken en diverse medische 
handelingen. Je bent het gezicht van de praktijk en je bent bezig onze patiënten de best 
mogelijke zorg en service te bieden. Samenwerken en teamwork staan voorop in het 
dagelijkse werk.  
 
Gewenste competenties en eigenschappen:  

• Gediplomeerd doktersassistente of gevorderd in de opleiding  
• Stage ervaring in de huisartsenzorg is een pré  
• Zelfstandig kunnen werken en zelf problemen kunnen oplossen  
• Doorzetten en aanpakken  
• Resultaat en kwaliteit kunnen leveren  



 

 

• Zelfkritisch en kunnen leren van fouten  
• Goed kunnen samenwerken en teamspeler  
• Vriendelijke, positieve en patiëntgerichte houding en communicatievaardigheden  
• Bereidheid tot ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties  
• In het bezit van een rijbewijs  

 
Wat bieden wij ?  
Wij bieden een mooie, plezierige en uitdagende baan binnen ons team aan. Er is voldoende 
mogelijkheid tot ontwikkeling en scholing en er is aandacht voor loopbaanontwikkeling 
binnen onze praktijk. Het salaris is volgens de CAO huisartsenzorg en afhankelijk van 
competenties, kennis en ervaring. De werktijden zijn van 8:00 tot 17:00.  
 
Contactinformatie  
Voor vragen of meer informatie over de vacature kun je ons mailen of ons bellen (0180-
631783).  
 
Op huisartsvanbreugel.nl is uitgebreide informatie over de praktijk te vinden.  
 
Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk jouw sollicitatiebrief met foto en CV met 
referenties. Deze kun je naar vacature@huisartsvanbreugel.nl sturen. Wij kijken er naar uit 
om met jou kennis te maken. 
 


