
 
 
 
 
 
 
 
 
Huisartsenpraktijk Kievitstraat te Woerden is per direct op zoek naar een 

  

Doktersassistente voor 3 dagen per week 

 

Jouw functie 

Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze patiënten. Je beantwoordt de telefoon 

middels triage, regelt het spreekuur en ontvangt patiënten. Je verwerkt de (digitale) post 

en onder verantwoordelijkheid van de arts voer je zelfstandig kleine medisch-technische 

handelingen uit. Zo geef je injecties, doe je urine-onderzoek, spuit je oren uit, meet je de 

bloeddruk, voer je wondverzorging uit etc. 

 

Onze praktijk 

Ons gevarieerde team bestaat uit 7 huisartsen, 10 assistentes, 3 POH en een 

praktijkmanager. Wij bieden laagdrempelige, persoonlijke zorg aan meer dan 8.000 

patiënten uit Woerden. De sfeer binnen ons team is ongedwongen en informeel. Wij 

werken met Microhis. 

 

Jij brengt 

Naast een afgeronde opleiding als doktersassistente beschik jij over de volgende ervaring 

en competenties: 

• Bij voorkeur 1 of meerdere jaren ervaring als doktersassistente; 

• Ervaring in het uitvoeren van kleine medische-technische handelingen; 

• Flexibiliteit om snel te kunnen schakelen;        

• Goede samenwerkingsvaardigheden waardoor jij verder kijkt dan jouw eigen                     

functie en samen met je collega’s zorgt voor een goede patiëntervaring. 

• Pro-activiteit om zelfstandig extra zaken op te pakken en verbetermogelijkheden                

te signaleren; 

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Enthousiasme, collegialiteit, empathie richting patiënten en vooral veel zin om onze 

praktijk verder te professionaliseren. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij bieden 

• Een breed takenpakket wat bestaat uit triage, administratieve werkzaamheden en het 

zelfstandig draaien van een eigen spreekuur; 

• Een fijne werkomgeving met een leuke patiëntenpopulatie; 

• Een team van enthousiaste collega’s; 

• Mogelijkheid om je te ontwikkelen in het vak; 

• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Huisartsenzorg. 

 

Ben jij degene die we zoeken? 

Stuur dan nu je brief en cv voor 30 september 2020 naar onze praktijkmanager Diana 

Jansen via pm.kievitstraat@ebrink.nl. Voor meer informatie kun je ook altijd een e-mail 

sturen of telefonisch contact opnemen met de praktijk via 0348-415777. Onze 

praktijkmanager is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Check ook onze website 

www.huisartsenpraktijkkievitstraat.nl om een indruk te krijgen van onze praktijk. 
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