De Doc zoekt per direct
Gediplomeerd POH Somatiek (20 uur per week)
Ter aanvulling op ons team van POH’s Somatiek en Verpleegkundig Specialisten zijn wij op zoek naar
een gediplomeerde POH-S voor 20 uur per week.
Je beschikt over:
- een flexibele en collegiale houding (teamplayer)
- een patiëntgerichte, dienstverlenende instelling
- een zelfstandige, verantwoordelijke werkhouding
- Affiniteit met het bevorderen van een gezonde leefstijl en motivational interviewing
Enkele jaren ervaring in een huisartsenpraktijk, bezit van CASPIR opleiding en ervaring met
Promedico zijn een pré.
Werkzaamheden in overleg op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur
Je werkomgeving
De Doc huisartsen is een grote praktijk met meerdere locaties in Den Haag centrum met ca 13.000
patiënten. In de praktijk is een groot team van huisartsen, verpleegkundig specialisten, POH’s en
assistenten werkzaam. De praktijk biedt als opleidingslocatie plek aan verschillende AIOS.
De Doc is een dynamische praktijk met een diverse patiëntenpopulatie. Klantvriendelijkheid en
kwaliteit van de medische zorg staan hoog in het vaandel. De praktijk werkt in de wijk samen met
verschillende paramedici, zorg- en welzijnsorganisaties.
Naast goede zorgverlening voor onze patiënten staat voor ons centraal dat we als team plezier
hebben in ons werk en de onderlinge samenwerking!
Dit ga je doen
Binnen de praktijk is een team van meerdere POH's Somatiek en VS-en samen actief ten aanzien van
de ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening (Diabetes, COPD, Astma en CVRM ). Je
houdt zelfstandig spreekuur en bent verantwoordelijk voor het correct registreren in het KIS. (Keten
Informatie Systeem) Naast jouw aandeel t.a.v. de ketenzorg heb je ook een affiniteit met ouderen.
Ons aanbod
- Een veelzijdige baan in een dynamische omgeving
- De mogelijkheid het vak van POH-s in de volle breedte te kunnen uitoefenen
- Een goed netwerk ketenpartners waarvan een deel spreekuur houd op het gezondheidscentrum
(o.a. leefstijlcoach, diëtiste, buurt sportcoach en podotherapeut werken op de locatie van de Doc)
- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao huisartsenzorg
- Uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
- Een leuke praktijk met ruimte voor gezelligheid binnen het team.
Jouw reactie
Ben je geïnteresseerd naar deze functie stuur dan jouw motivatie / sollicitatiebrief en CV naar
j.v.kesteren@dedoc.nl (N.b. Sollicitaties zonder motivatie worden niet in behandeling genomen.)
Voor vragen kan je contact opnemen met Nicole Stevens, Marieke de Jong of Jolanda van Kesteren.
De Doc huisartsen, Boomsluiterskade 299, 2511 VJ Den Haag 070-3824777
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

