Binnen Stichting Gezond op Zuid werken zeven gezondheidscentra samen in Rotterdam-Zuid. We
ondersteunen de patiënten, met toegankelijke zorg door huisartsen en andere zorgverleners.
Over Katendrecht
Wij zijn een gezondheidscentrum met een eigen karakter. Wij staan dichtbij elke patiënt. Bij ons staat
persoonlijke zorg en een praktische aanpak centraal.
Gezondheidscentrum Katendrecht in Rotterdam-Zuid zoekt een:
Enthousiaste Centrumassistente
(m/v, vier dagen 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 NHG-standaarden
• een duizendpoot te zijn
• een opleiding doktersassistent (of zit in de laatste fase van je opleiding).

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 horen
• dat je deel uitmaakt van een centrum dat zich volop ontwikkelt
• werken in een gezellige, collegiale sfeer

Arbeidsvoorwaarden en meer
• Daar komen we vast wel uit in een latere fase. Wij volgen 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.
• Wij vragen bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
Meer weten over de functie?

Informeer bij mevrouw K. Bontje (P&O): 010-2916605 of per e-mail: kbontje@gezondopzuid.nl.
Solliciteer
Wij zien je motivatiebrief met cv graag voor 6 maart tegemoet. Richt je brief aan:
Karin Bontje – HR functionaris
Stichting Gezond op Zuid
Postbus 52055
3007 LB Rotterdam
www.gezondopzuid.nl
Let op: reacties van kandidaten zonder diploma doktersassistente en/of zonder begeleidende brief
incl. CV worden niet in behandeling genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

