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VACATURE

Leuke enthousiaste teams in de huisartsenpraktijken die je met open armen ontvangen;
Voldoende ruimte voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling;
Goed bereikbare praktijken in West-Friesland. Vanuit Amsterdam rijd je lekker tegen de files
in;
Mogelijkheid om, bij interesse, praktijkhouder te worden.

Je bent geregistreerd huisarts;
Je bent enthousiast over het vakinhoudelijke gedeelte van de huisartsenzorg;
Je hebt een open blik en bent goed in het onderhouden van relaties en samenwerkingen;
Je bent minimaal voor 1 dag per week beschikbaar.

Wil je zelf bepalen hoeveel uur je werkt? Wil jij je kwaliteiten als huisarts inzetten voor
verschillende huisartsenpraktijken? Lees dan snel verder!

Voor verschillende huisartsenpraktijken in de regio West-Friesland zijn wij op zoek naar
(waarnemend) huisartsen. Als waarnemend huisarts hou jij jezelf bezig met de dagelijkse
huisartsenzorg van de cliëntenpopulatie. Van de eerste klacht tot een diagnose en alles wat
ertussen zit met de bijbehorende nazorg. Je komt te werken in een huisartsenpraktijk in de regio
waar je samenwerkt met doktersassistentes, praktijkondersteuners en coassistenten. 

Wij bieden de mogelijkheid tot een contract van 8 uur, oplopend tot een voltijd contract. 
De keuze is aan jou!

Wat we bieden

Wat vragen we van jou?

Naast het juiste enthousiasme rondom het verrichten van patiëntgerichte zorg beschik je ook
over de volgende zaken:

Over Zorgkoepel West-Friesland

Zorgkoepel West-Friesland (ZWF) is een huisartsenorganisatie, van en voor huisartsen. Wij staan
voor toekomstbestendige huisartsenzorg. Met ons netwerk ontzorgen wij huisartsenpraktijken
binnen de regio en werken we gezamenlijk aan innovatie. Wij zijn altijd op zoek naar huisartsen,
die momenteel als waarnemer of in loondienst werken en, die op termijn met administratieve
ondersteuning van ons praktijkhouder willen worden.

INTERESSE OF MEER WETEN?
Stuur een mailtje naar HR@zorgkoepelwf.nl

 

Solliciteren kan tot 15 september 2022


