Huisartsengroep Delfzijl zoekt een POH- Somatiek 16 uur
Kenmerken Huisartsengroep Delfzijl
Wij zijn een dynamische huisartsengroep met meer dan 9000 patiënten en zijn gehuisvest in het
gezondheidscentrum aan de Ede Staalstraat. Binnenkort openen wij onze vestiging in Gezondheidsplein
Molenberg te Delfzijl. We zijn met 2 praktijkhoudende huisartsen, 3 vaste waarneem huisartsen, 11
doktersassistentes en 3 POH’s somatiek. Daarnaast werken in onze praktijk POH's GGZ, een Physician
assistant en een Verpleegkundig specialist.
In verband met het vertrek van een van de POH's, zijn wij op zoek naar vervanging. Wij zijn een organisatie
waarin open wordt gecommuniceerd en waarin aandacht is voor de ontwikkeling en kwaliteiten van onze
medewerkers. Het verlenen van goede huisartsenzorg en patiëntgerichtheid staat bij ons voorop.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Als POH-S ben je verantwoordelijk voor de zorg rondom onze patiënten met DM/CVRM maar
ben je ook inzetbaar op andere zorgprogramma’s zoals Astma/COPD.
Je houdt je eigen spreekuur waarbij je nauw samenwerkt met de huisarts en doktersassistentes;
Je bent gediplomeerd POH- S
Je hebt ruime ervaring met eerstelijnszorgprogramma’s voor chronische zorg
Je hebt meerdere jaren ervaring met werken in een huisartsenpraktijk of gezondheidscentrum;
Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling;
Je bent een harde werker en een collegiale teamspeler;
Je kunt goed zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen;
Ervaring met Microhis is een pré.

Ons aanbod
•
•
•
•
•

Een leuk team waarbinnen je je verder kunt ontwikkelen in je vak;
De vacature is in eerste instantie voor een jaar maar bij gebleken geschiktheid is er een kans op
een vast aantal uren.
Ruimte voor bijscholing;
Je bent werkzaam met andere POH's
Goede arbeidsvoorwaarden volgens de cao Huisartsenzorg

Hebben wij jouw interesse gewekt?
Dan nodigen we je graag uit te solliciteren via een e-mail naar eerstelijndelfzijl@gmail.com. De
sollicitaties dienen uiterlijk 14 februari binnen te zijn.

Vragen
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Henriët Krooshof, manager Huisartsen Delfzijl,
0636557197

