Huisarts Academische Huisartsenpraktijk Groningen (0,7 tot 1 fte)
Universitair Medisch Centrum Groningen
Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde
Werkomgeving
In de Academische Huisartsenpraktijk Groningen (AHG) werken acht huisartsen in twee clusters.
Het is een praktijk met ambitie! Vanzelfsprekend staat de patiëntenzorg voorop. Maar daarnaast
dragen de huisartsen van deze praktijk structureel bij aan het onderwijs aan medisch studenten
en/of aan wetenschappelijk onderzoek. De praktijk is tevens een opleidingspraktijk.
Eind 2019 zullen de twee clusters samengevoegd zijn tot één praktijk. De acht huisartsen worden
ondersteund door doktersassistenten en praktijkondersteuners. De praktijk biedt zorg aan
ongeveer 11.000 inwoners in de stad Groningen. De praktijk is onderdeel van de afdeling
Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen
en gehuisvest aan de rand van het UMCG-terrein.
In verband met terugtreding van een van de huisartsen is er ruimte voor de aanstelling van een
huisarts voor 0,7 tot 1,0 fte.
Functiebeschrijving
- U verleent (evidence based) basiszorg aan uw eigen patiëntenpopulatie op naam, vooralsnog
zonder aanvullende werkzaamheden op het gebied van onderwijs en onderzoek.
- Na uw inwerkperiode draagt u in samenwerking met de afdeling Huisartsengeneeskunde van
het UMCG bij aan zorginnovatie i.c. onderzoek of onderwijs.
- Naast uw generalistische taak heeft u de mogelijkheid om u tot kaderarts te ontwikkelen.
- De huisartsen van de AHG nemen deel aan de Doktersdienst Groningen en participeren dus in
de ANW-diensten.
Wat vragen wij
- U bent een geregistreerde huisarts, werkt graag in een team en bent in staat tot zelfreflectie.
- U bent nieuwsgierig, flexibel en wilt meedenken en meewerken aan de ontwikkeling van de
praktijk en het huisartsenvak.
- U heeft belangstelling voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek.
Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG
de vaccinatie verzorgen.
Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
gevraagd.
Wat bieden wij
U komt in dienst van het UMCG. Uw salaris bedraagt minimaal € 4.871,- en maximaal € 7.610,bruto per maand, conform de UHO schaal. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en
8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische
Centra (CAO-UMC).
Datum indiensttreding: zo spoedig mogelijk.
Meer informatie
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met:
drs. Petra Hermse-de Waard, huisarts, e-mail: p.e.hermse@umcg.nl
drs. Farooq Said, huisarts, e-mail: f.a.said@umcg.nl
drs. Pier Wijnja, hoofd AHG, e-mail: p.wijnja@umcg.nl
allen zijn telefonisch bereikbaar onder nummer: (050) 361 5022
(e-mailadressen niet gebruiken voor sollicitaties).
Huisartsgeneeskunde UMCG:
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/patientenzorg

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 19 mei 2019 via het digitale sollicitatieformulier op onze website
www.werken.umcg.nl of rechtstreeks naar de vacature http://bit.ly/2RwHfTs
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een
ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

