Huisartsenpraktijk Schaafsma & Snoep zoekt per 1 april 2019 naar:
Vaste waarnemende huisarts M/V voor 1 dag per week of huisarts in
loondienst (Hidha)
Over de organisatie:
Huisartsenpraktijk Schaafsma & Snoep is een plattelandspraktijk in Scheemda die
per 1 april 2019, vanwege pensionering van dhr. Snoep, geheel wordt overgenomen
door dhr. Schaafsma. Tevens vindt er herhuisvesting plaats en hiermee ontstaat een
jonge praktijkorganisatie die bezig is te moderniseren en waarbij input en ontplooiing
wordt gewaardeerd. Er wordt gewerkt onder het motto ‘korte lijnen voor een meer
directe patiëntenzorg’.
De praktijk werkt al langere tijd nauw samen met de Groepspraktijk Scheemda. Op
de middellange termijn zal deze samenwerking leiden tot de vorming van een
HOED. Op lange termijn is er de mogelijkheid tot associatie.
De functieomschrijving:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega in Scheemda die ons toekomstig
team van 1 huisarts/praktijkhouder, 2 doktersassistenten, een POH-GGZ en een
verpleegkundig specialist wil komen versterken.
Affiniteit met “plattelands-huisartsenzorg” en flexibele inzetbaarheid zijn een pre.
De functie-eisen van de collega die wij zoeken zijn:
 BIG-geregistreerde arts met een afgeronde huisartsenopleiding.
 Zelfstandig, maar ook een teamspeler die goed kan samenwerken met
diverse disciplines.
 Bereid een deel van de ANW-diensten voor zijn/haar rekening te nemen, dit
omvat avond-, weekend- en nachtdiensten.
Wat bieden wij:
Een gedreven team dat gezamenlijk de schouders eronder zet om de zorg voor
patiënten zo goed en efficiënt mogelijk aan te bieden.
Arbeidsvoorwaarden:
Bij een aanstelling als HIDHA gelden de arbeidsvoorwaarden volgens CAO Hidha. In
eerste instantie zal het dienstverband voor bepaalde tijd worden aangegaan en zal
dit bij een goede samenwerking op termijn overgaan in een vast contract. Voor
waarnemende huisartsen bieden wij een passende overeenkomst aan.
Aanvang:
Aanvang in onderling overleg, voorkeur per 1 april 2019.
Reageren:
Spreekt deze vacature je aan? Stuur dan je brief met motivatie en je CV naar
Miranda Knol, praktijkmanager, schaafsmasnoep@ezorg.nl Ook voor aanvullende
informatie
kan
contact
worden
opgenomen
met
R.H.
Schaafsma
rhschaafsma@gmail.com. Zie voor meer informatie www.schaafsmasnoep.nl.

