
 
Enthousiaste doktersassistente gezocht voor een gezellig 
moderne praktijk in Leerdam (3 dagen in de week) 
 
 
Wij hebben een leuke baan in een gezellig team! 

In verband met het vertrek van onze doktersassistente Majo, komt op 1 september a.s. een 
plek vrij in onze huisartsenpraktijk voor een doktersassistente die zich ook voor langere tijd 
aan ons wil binden en ons team wil versterken.  

Ons team kenmerkt zich door een grote betrokkenheid met onze patiënten en elkaar. 
Als praktijk hechten wij waarde aan een fijne werkplek en samenwerking waar jij jouw 
kwaliteiten kan inzetten. Je komt te werken in een middelgrote praktijk die ook is 
geaccrediteerd, met circa 3500 patiënten.  
 
Ons team bestaat uit een praktijkhoudende huisarts, een huisarts in loondienst, twee vaste 
waarnemende huisartsen, vier doktersassistenten, een POH-S, een POH-GGZ en een 
praktijkmanager.  
 
Samen met je collega doktersassistenten ben je het eerste aanspreekpunt voor onze 
patiënten. De werkzaamheden bestaan uit telefonische triage, plannen van de afspraken en 
beheren van de agenda. Ook verzorg je een assistentenspreekuur waarin je zelfstandig 
diverse medisch technische handelingen uitvoert en is tijd ingeruimd voor medisch 
administratieve werkzaamheden.  

De doktersassistente die wij graag ontmoeten,  

√ Is positief, patiëntvriendelijk, betrouwbaar en flexibel  
√ Kan zelfstandig en gestructureerd werken 
√ Vindt een goede werksfeer, humor en ook samenwerking belangrijk 
√ Heeft de opleiding tot doktersassistente (bijna) afgerond  

Qua werkdagen gaat onze voorkeur uit naar de dinsdag, woensdag en donderdag.  
Uiteraard zijn ook andere dagen bespreekbaar.  

Natuurlijk hebben wij je ook wat te bieden, namelijk: 

√ Een veelzijdig, gevarieerde baan waarbij je gaat werken in een goed op elkaar 
ingespeeld leuk team en een prettige werksfeer 

√ Een arbeidsovereenkomst volgens de CAO-huisartsenzorg met uitzicht op een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd.  

√ Een plek waar verdere ontwikkeling in je vak als doktersassistent ondersteund en 
gestimuleerd wordt.  

 
Zie jij jezelf als onze nieuwe collega in ons gezellig, hechte team? 
 
Stuur dan graag voor 1 juli a.s. je CV en motivatiebrief naar huisarts Gülhan Yaldiz-Sahin, 
yaldiz@huisartsenpraktijk-het-trefpunt.nl. Voor meer informatie over onze praktijk neem je 
een kijkje op onze website https://www.huisartsenpraktijk-het-trefpunt.nl. 


