Gezocht: POH-Somatiek
Functiegebied: POH-Somatiek
Regio: Zuid-Holland

Dienstverband: 0,4 – 0,8 fte, in overleg
Locatie: Katendrecht/Afrikaanderwijk

Standplaats: Rotterdam

Ingangsdatum: 1 januari 2019

Wie zijn wij:
Stichting Gezond op Zuid levert vanuit 7 verschillende gezondheidscentra in Rotterdam Zuid
hoogwaardige en professionele geïntegreerde eerstelijnszorg. Deze centra zijn:
Afrikaanderwijk, Katendrecht, Lange Hille, Tarwezigt, ’t Slag, Wilhelminapier en Zuidplein.
Deze vacature heeft betrekking op de locaties Katendrecht en Afrikaanderwijk. Onze teams
bestaan uit huisartsen, physician assistant, centrumassistentes, POH – S, POH - GGZ en
praktijkverpleegkundige. In ons centrum kunnen onze patiënten ook terecht bij
fysiotherapeuten, diëtisten, pedicure en podotherapeut.
In verband met groei van de populatie en vooral ook de groep Diabetes en COPD patiënten
zijn wij op zoek naar uitbreiding van de bezetting POH Somatiek
Wat bieden wij:
 Een veelkleurige, prachtige en levendige patiëntenpopulatie.
 Een dynamische omgeving waar de nadruk ligt op ontwikkeling en gezamenlijkheid.
 Diverse uitdagingen op het gebied van transitie en substitutie van de zorg van de
tweede naar de eerste lijn.
 Salariëring volgens de CAO gezondheidscentra.
 Aantal uren in overleg te bepalen.
Wat zoeken wij:
 Een prettige en enthousiaste collega in omgang.
 Een patiëntgerichte medewerker die zelfstandig en systematisch kan werken.
 Een collega die ook affiniteit heeft met het werken in een achterstandswijk.
 Iemand die de opleiding tot praktijkondersteuner heeft afgerond met kennis van
Diabetes en COPD (o.a. spirometrie)
 Iemand met kennis en ervaring van de Ketenzorg vereisten.
Jouw taken:
 Een zelfstandig diabetesspreekuur draaien.
 Longfunctietesten en inhalatie-instructie bij astma en COPD.
 Spreekuur cardiovasculair risicomanagement (hypertensie, hoog cholesterol en harten vaatziekten).
 Nauw samenwerken met de huisartsen en andere hulpverleners, zoals POH-GGZ en
centrumassistenten.
Ben jij een POH-S die houdt van uitdaging? Wordt jij onze nieuwe collega? Stuur dan jouw
motivatiebrief en CV naar onze P&O-functionaris kbontje@gezondopzuid.nl vóór 1 januari
2019. Ook voor extra vragen of informatie kan je mailen naar kbontje@gezondopzuid.nl.
Bij aanstelling vragen wij om een VOG verklaring.
Hartelijke groet,
Het team van Stichting Gezond op Zuid

