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

leuke werkplek in een centrum dat in ontwikkeling is,
met veel ruimte voor nascholing en een gezellige, collegiale sfeer?
Zoek jij een

Over Zuidplein
Zuidplein is een multidisciplinair gezondheidscentrum met een brede

Gezondheidscentrum Zuidplein zoekt:

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

patiëntenpopulatie. Ons hechte
team is innovatief en proactief.
We staan dichtbij elke patiënt
en werken samen met
bijvoorbeeld met specialisten
uit het ziekenhuis

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

(meekijkconsulten).

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

Binnen de Stichting Gezond op Zuid ( www.gezondopzuid.nl) werken zeven gezondheidscentra samen
in Rotterdam-Zuid. We ondersteunen de patiënten, met toegankelijke zorg door huisartsen en andere
zorgverleners.
Gezondheidscentrum Zuidplein
Zoekt een gediplomeerde centrumassistent(e) m/v
(minimaal drie dagen per week)
Bij ons werken betekent;
• een leuke en leerzame werkplek met een mooi winkelcentrum vlakbij.
• openbaar vervoer heel dicht bij.
• dat je alle taken kunt verrichten die bij het beroep van doktersassistente horen, wij hechten
aan een goede taakverdeling en plezier in je werk. Kan je nog niet alles? Geen nood we leren
het je graag.
• ruimte voor eigen ontwikkeling.

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.
• Bij aanstelling vragen wij om een recente VOG.
• Referenties kunnen worden opgevraagd.

Wil jij ons team versterken en deel uitmaken van dit gezellige centrum solliciteer dan heel snel ! We
wachten op je komst!
Wij zien je reactie met cv graag tegemoet.
kbontje@gezondopzuid.nl. of via
Karin Bontje – HR functionaris
Stichting Gezond op Zuid
Postbus 52055
3007 LB Rotterdam
Let op: reacties van kandidaten zonder diploma doktersassistente ( of in de laatste fase) en/of zonder
begeleidende brief incl. CV worden niet in behandeling genomen. Een reactie in een filmpje met je
motivatie wordt vanzelfsprekend ook gewaardeerd.

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

