
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kom jij bij ons gezellige team? Vacature doktersassistente  
16 - 24 uur per week in huisartsenpraktijk Vlaardingen 
 

 

Door toenemende drukte in de huisartsenpraktijk zijn wij op zoek naar uitbreiding in ons 

team. Daarom zoeken wij een enthousiaste, betrokken doktersassistente om ons team te 

komen versterken. Ben je gemotiveerd, zelfstandig werkend en flexibel, dan willen we 

graag met je kennismaken. Ook als je nog niet bent afgestudeerd maar wel binnenkort je 

opleiding afrondt, word je uitgenodigd te solliciteren.  

 

Functieomschrijving 

Als doktersassistent ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Je staat patiënten 

te woord, voert triage uit en beheert de agenda’s van de huisartsen. Daarnaast heb je 

een eigen assistentenspreekuur (o.a. oren uitspuiten, uitstrijkjes, injecteren, wratten 

aanstippen).  

 

Functie-eisen 

• In het bezit van het diploma MBO Doktersassistent (niveau 4) 

• Geen stageplek, maar een baan als doktersassistente 

• Triage aan telefoon 

• 16 - 24 uur per week beschikbaar 

• Patiëntvriendelijke houding en instelling 

• Handig met computers (Medicom) 

• Stress-bestendig 

• Zelfstandig kunnen werken 

 

Wie zijn wij? 

Huisartsenpraktijk De Hogen Hoed is een NHG geaccrediteerde praktijk in Vlaardingen.  

Ons team bestaat uit vier doktersassistentes, vier huisartsen, een verpleegkundig 

specialist, drie praktijkondersteuners en een praktijkmanager.  



Samen zijn wij verantwoordelijk voor ongeveer 5400 patiënten in Vlaardingen. De 

praktijk staat in Vlaardingen Ambacht, waar mensen van verschillende leeftijden en 

culturen vaak hun leven lang wonen. Er is een winkelcentrum en een park in de buurt. 

Naast patiëntenzorg is er ook aandacht voor het team. Een gezellige sfeer is belangrijk 

en we hebben laagdrempelig overleg.  

 

Ons aanbod 

Wij bieden je een contract aan voor 16 - 24 uur per week. Arbeidsvoorwaarden conform 

cao Huisartsenzorg.  

 

Interesse? 

Heb je nog vragen over onze vacature? Neem dan contact op met Hanny Maasland, 

manager, telefoon: 06-44544788. 

 

Ben jij onze nieuwe held in de zorg? Solliciteer dan snel. E-mail je sollicitatiebrief en CV 

naar: hogenhoedmt@ezorg.nl 

 

 

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