
Binnen de stichting Gezond op Zuid werken

zeven gezondheidscentra samen in

Rotterdam-Zuid. Wij zijn er voor de

patiënten, met toegankelijke zorg door

huisartsen en andere zorgverleners.
 

www.gezondopzuid.nl

Over Zuidplein
 

Zuidplein is een multi-

disciplinair gezondheids-

centrum met een brede

patiëntenpopulatie. Ons hechte

team is innovatief en proactief.

We staan dichtbij elke patiënt

en werken samen met

bijvoorbeeld met specialisten

uit het ziekenhuis

(meekijkconsulten).

Gezond op Zuid, locatie Gezondheidscentrum Zuidplein | Strevelsweg 700 | 3083 AS Rotterdam 

Zoek jij een leuke werkplek in een centrum dat in ontwikkeling is, 

met veel ruimte voor nascholing en een gezellige, collegiale sfeer?
 
 

Gezondheidscentrum Zuidplein zoekt:

Vriendelijke centrumassistent(e)
(m/v, 34 uur per week)

 
 

Meer weten? Kijk voor deze vacature op www.gezondopzuid.nl.
 

 
 
 



 

Binnen Stichting Gezond op Zuid werken zeven gezondheidscentra samen in Rotterdam-Zuid. 
Wij ondersteunen de patiënten, met toegankelijke zorg door huisartsen en andere 
zorgverleners. 
 
Over Zuidplein 
Zuidplein is een multidisciplinair gezondheidscentrum met een brede patiëntenpopulatie. Ons 
hechte team is innovatief en proactief. We staan dichtbij elke patiënt en werken samen met 
bijvoorbeeld met specialisten uit het ziekenhuis (meekijkconsulten). 
 
Gezondheidscentrum Zuidplein in Rotterdam Zuid zoekt een: 
 
Vriendelijke centrumassistent(e) 
(m/v, 34 uur per week) 
 
Van jou vragen we 

• een enthousiaste, open houding 

• een steun voor patiënt en huisarts te zijn 

• dat je van aanpakken weet en niet terugschrikt voor nieuwe projecten 

• een goede (medische) kennis van triage en medische handelingen 

• een goede omgang met de patiënten en je collega’s 

• een duizendpoot te zijn 

Bij ons werken betekent 

• een leuke en leerzame werkplek 

• dat je het aanspreekpunt bent voor de patiënten 

• dat je alle taken verricht die bij het beroep van doktersassistente horen 

• dat er veel ruimte is voor nascholing 

• dat je deel uitmaakt van een centrum dat zich volop ontwikkelt  

• dat je werkt in een gezellige, collegiale sfeer, met regelmatig een uitgebreide 

gezamenlijke lunch en een jaarlijkse BBQ 

Functie-eisen  

• Je hebt een mbo-opleiding doktersassistent (of zit in de laatste fase van je opleiding). 

• Je houdt je vakkennis bij. 

• Je hebt kennis van triage en de NHG-standaarden. 
 

Arbeidsvoorwaarden en meer 

• Wij zorgen voor alle zaken die voor je geregeld zijn in de CAO huisartsenzorg. 

• We starten met een jaarcontract. Als we na een jaar beiden tevreden zijn met de 

samenwerking zetten we het contract graag om in een vast contract. 

• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bindende voorwaarde in de procedure. 

Referenties kunnen worden opgevraagd. 

  



 

Meer weten over de functie? 
Informeer bij mevrouw K. Bontje (P&O): 010-2916605 of per e-mail: 
kbontje@gezondopzuid.nl.  
 
Solliciteer 
Stuur je motivatiebrief met cv vóór 2 december 2019 naar: 
 
Stichting Gezond op Zuid 
T.a.v. mevrouw K. Bontje 
Sandelingplein 16e 
3075 AG Rotterdam 
kbontje@gezondopzuid.nl  
 
Let op: reacties van kandidaten zonder diploma doktersassistente en/of zonder begeleidende 
brief incl. CV worden niet behandeld. 
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