Huisartsenpraktijk Hellendaal gevestigd in het dorpse ’s Gravenzande is op zoek naar een
Praktijkondersteuner-POH / Praktijkverpleegkundige huisarts-PVK
Ben jij een enthousiaste praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige die op zoek is naar
een levendige NHG- gecertificeerde huisartsenpraktijk, en waar men ook oog heeft voor
gezelligheid en oprechte aandacht voor jou als persoon? Lees dan gauw verder.
Wij zoeken een deskundig teamlid die ons kan ondersteunen in de chronische zorg en de
Westlandse mentaliteit begrijpt.
Bij voorkeur ben je gediplomeerd, maar de opleiding volgen is ook zeker bespreekbaar.
Je zal nauw gaan samenwerken met een leuk team van huisartsen, doktersassistentes,
praktijkverpleegkundigen, POH-GGZ en een praktijk-manager.
Wij denken aan een contract voor 2-3 dagen. Een avondspreekuur is ook zeker
bespreekbaar. Medio 2022 komt er nog eens 16 uur beschikbaar, dus voor de harde werker
is er zeker potentie voor meer uren!
Onze ketenzorg bestaat uit; ouderenzorg, diabeteszorg, cardiovasculair risicomanagement
en longzorg. Graag gaan we met je in gesprek om te horen waar jouw expertise ligt.
Wat maakt het dan zo leuk bij ons?
Wij hebben aandacht voor jou als persoon en je ontwikkeling, zodat je volledig tot je recht
kan komen. We zullen mede daarom je competenties zeker benutten.
Werkplezier/geluk en werkgezondheid staat bij ons hoog in het vaandel!
Wat maakt het bij ons anders?
Wij maken iedere dag tijd voor elkaar door een gezamenlijke dag-start, koffiepauze en
lunchpauze. We hebben structureel overleg en organiseren twee keer per jaar een
leuk/nuttig teamuitje. We werken met een fijn team; een goede mix van ruim ervaren
collega’s als jongere die bij ons alle ruimte krijgen om te leren en te ontwikkelen.
Hellendaal is opleidingspraktijk voor huisartsen, POH en doktersassistentes.
Onze praktijk bevindt zich in een zelfstandige vrijstaande huisvesting vlak aan de kust tussen
Hoek van Holland en Den Haag.
Wij bieden onze patiënten meer; Kleine chirurgie, traumatologie, vasectomie,
spataderbehandeling, venapunctie, vaatdiagnostiek, 30 min- RR meting,
vrouwenspreekuur, LEAN werken, een zorgregisseur Sociaal Kernteam.
Wij zijn goed geoutilleerd en bieden een patiënten-portaal voor web-afspraken,
e-consulten en herhaalrecepten. We hebben een actieve Facebookpagina en een
duidelijke website. Bezoek ook even onze website www.hellendaal.nl voor meer informatie
over onze praktijk.
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Werkzaamheden:
Spreekuur, dit vanuit een sfeervolle en eigen spreekkamer. Je hebt een ervaren collega
POH waarmee je samen de chronische zorg voor onze patiënten begeleid.
Wij gebruiken CGM Huisarts als HIS.
Huisbezoeken; korte afstanden en bij mooi weer een plezierige onderbreking zo dicht bij
het strand.
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast geworden en wil je meer informatie of
solliciteren?
Informatie: Gaarne voor maandag 18 oktober 2021
-Telefonisch 0174-445500 en vragen naar de praktijk-manager Dorothy Oomen of huisarts
dhr. Plasmans.
-Per e-mail naar; praktijkmanager@hellendaal.nl
Solliciteren: Gaarne voor maandag 18 oktober 2021
Je motivatiebrief, voorzien van CV inclusief een foto mag je verzenden naar bovenstaand
emailadres.
Misschien tot ziens!
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