Huisartsenpraktijk van der Tuin te Hoogezand zoekt een

Huisarts (HIDHA of waarnemer)
voor 1 dag per week
Huisartsenpraktijk van der Tuin is al 24 jaar een goed lopende solopraktijk in Hoogezand.
Aan onze circa 2200 patiënten leveren wij eerstelijnszorg waarbij de kwaliteit van zorg en persoonlijke
aandacht centraal staan. In de praktijk werken, naast de praktijkhouder, twee zeer ervaren en
deskundige doktersassistentes.
Met de verschillende collega huisartsen in Hoogezand heeft de praktijk waarneemafspraken.
De praktijk maakt gebruik van Medicom en is bezig met NHG accreditatie.
Huisartsenpraktijk van der Tuin is aangesloten bij HAGRO Hoogezand-Sappemeer en de DDG.
Om de huisarts te ontlasten van een aantal taken, zoekt hij op korte termijn een collega huisarts die 1
dag de reguliere werkzaamheden wil overnemen met eventueel uitzicht op overname van de praktijk.
Huisarts van der Tuin is daarom op zoek naar een huisarts, die:







De specialisatie huisartsengeneeskunde succesvol heeft afgerond en als zodanig staat
ingeschreven in het BIG-register;
Met enthousiasme zijn/haar vak uitoefent, met een brede blik op de zorgbehoefte van
patiënten;
Bij voorkeur op de woensdag beschikbaar is;
Deelneemt aan de vakantiewaarneming en het dienstenrooster;
Gewend is aan zelfstandig en solistisch werken;
Bij voorkeur affiniteit heeft met de regio en populatie.

De praktijk biedt:
Het samenwerken met een klein maar deskundig en gezellig team.
Arbeidsvoorwaarden
In eerste instantie betreft het een tijdelijk dienstverband voor een jaar, waarbij verlenging (of een
overnametraject) het uitgangspunt zal zijn of een ZZP overeenkomst. De praktijk biedt u een
marktconform salaris c.q. vergoeding. In geval van een dienstverband wordt de cao Huisartsenzorg
gehanteerd.
Uiteraard zijn andere constructies ook bespreekbaar.
Bent u geïnteresseerd?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met huisarts Jan van der Tuin, 0598-324828.
Uw motivatiebrief vergezeld van uw CV dient u te sturen naar:
De heer G. Tros
Personeelsadviseur ELANN
Email: g.tros@elann.nl .

