Binnen de Stichting Gezond op Zuid werken zeven gezondheidscentra samen in Rotterdam-Zuid. Goed voor 40
duizend unieke patiënten met hun eigen verhaal, cultuur en zorgvraag. Wij zijn er voor hen, met toegankelijke zorg
door huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners.
Over Katendrecht
Ons centrum staat middenin de wijk Katendrecht, De Kaap. Dit is een oude zeemansbuurt met een rijke historie
en gezellige sfeer, met de SS Rotterdam als boegbeeld, het Deliplein om de hoek en de Fenixloods voor de nodige
ontspanning. Ons team is er voor de kleurrijke bevolking, met goede zorg in een modern gezondheidscentrum.
Gezondheidscentrum Katendrecht zoekt een

Enthousiaste, gezellige huisarts
m/v, bij voorkeur in loondienst, drie dagen per week
Zie je jezelf als huisarts op een andere manier binnen ons team, reageer dan ook!
Kaap jij deze plek in Katendrecht? We gaan graag het gesprek met je aan over de uitdagingen die wij bieden.
Over jou
Jij bent dé huisarts die het laatste gaatje vult in deze bijzondere wijk. Samen met jou zetten wij ons centrum nog
meer op de kaart. Je gaat voor vooruitstrevende zorg. Onze patiënten uit de verschillende culturen boeien je. Je
bent zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid in het team en werkt graag samen met andere zorgverleners.

Wat wij jou bieden
Jij krijgt de ruimte in ons geaccrediteerde gezondheidscentrum in een uitdagende wijk. Je kunt focussen op je
medisch inhoudelijke vak. Ondersteunende diensten zijn dichtbij. Wij staan te springen om jouw ideeën te horen.
Graag sparren we met je over de verdere inrichting van onze praktijk. Je krijgt een plaats in een multidisciplinair
team en slaat de handen ineen met ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en collega’s.
Arbeidsvoorwaarden en meer
We bieden je een salaris conform de cao gezondheidscentra (deel AHG), reiskostenvergoeding, een aantrekkelijke
pensioenregeling, het in de cao vastgestelde aantal vakantiedagen en een vakantie-uitkering. Je aanstelling is
eerst een jaarcontract maar we hopen natuurlijk dat wij langdurig samen gaan werken en zetten het graag om in
een vast dienstverband, Is een andere manier van samenwerken een wens dan horen we dat graag. Wellicht
komen we tot een andere oplossing. Voorwaarde is dat we langdurig samenwerken met patiënten op naam.
Bij aanstelling vragen wij om een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wil je meer weten? Bel dan met mevrouw Radha Chedi, centrum coördinator, bereikbaar op nummer 0107600177.
Solliciteer!
Wij zien je motivatiebrief met cv graag tegemoet, per e-mail: kbontje@gezondopzuid.nl.
Karin Bontje – HR functionaris
Stichting Gezond op Zuid
Postbus 52055
3007 LB Rotterdam
www.gezondopzuid.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

