Vacature praktijkmanager Huisartsenpraktijk
Heikens te Haren voor 1 dag per week
In verband met het vertrek van de huidige praktijkmanager zijn we op zoek naar een nieuwe
praktijkmanager voor 8 uur per week.
Wij zijn een laagdrempelige huisartsenpraktijk in het gezondheidscentrum aan de
Mellenssteeg in Haren. Deze locatie delen wij met een apotheek , de fysiotherapeuten van
MCZ, de ouderenvoorziening ZINN en een diëtistenpraktijk.
Wij vinden het heel waardevol om dichtbij onze patiënten te staan in alle mooie en moeilijke
momenten in hun leven. Daarom staan een persoonlijke benadering en een grote
betrokkenheid bij ons voorop. Daarnaast streven we er voortdurend naar om onze kwaliteit
en service nog verder te verbeteren.
De praktijkmanager die we zoeken is verantwoordelijk voor het coördineren van de
praktijkorganisatie en het uitvoeren van organisatorische werkzaamheden en is faciliterend
naar alle medewerkers, zodat huisartsen en medewerkers zo effectief, efficiënt, kwalitatief
goed en plezierig mogelijk hun werk kunnen uitvoeren. Daarnaast ben je sparringpartner
voor de praktijkhouders. Op basis hiervan voer je verbeteringen door op het gebied van
personeel en organisatie. Daarnaast ondersteun en implementeer je verbeterprojecten ten
aanzien van patiënten, waarbij je de contacten en samenwerking initieert en stimuleert
tussen huisartsen en andere eerstelijns zorgverleners binnen en buiten de praktijk en
onderhoud contacten met de gemeente. Je coördineert en geeft leiding aan het werkproces
van de Doktersassistentes en POH’s. Je valt hiërarchisch onder de eindverantwoordelijke
praktijkhoudend huisarts.
Wij vragen
● Een afgeronde opleiding op HBO niveau;
● Goede management- en organisatievaardigheden;
● Goede communicatieve vaardigheden;
● Een persoon met een verbindende instelling en een goed analytisch vermogen;
● Een pragmatische instelling en een doel- en resultaatgerichte werkhouding;
● Kennis over de ontwikkelingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg, bij voorkeur in de
huisartsenzorg.
Wij bieden
● Een positief team en een goed lopende, prettige organisatie met 11 medewerkers en
korte lijnen;
● Een praktijk in beweging;
● Salaris conform huisartsen CAO.
Je sollicitatie kun je tot 15 februari richten aan paullapoutre01@gmail.com

