
 

Huisartsenpraktijk de Componist in Nieuwegein is op zoek naar doktersassistenten 

Hey enthousiaste doktersassistent! Wij zijn op zoek naar jou! Want jij wil als gediplomeerd 
doktersassistent zelfstandig en in teamverband aan de slag in een afwisselende functie. Jij bent 
flexibel, stressbestendig en je denkt in mogelijkheden. Je bent gericht op samenwerking en staat open 
voor vernieuwing.  
 
Dit ga je doen als je bij ons komt werken 
Naast het beantwoorden van de telefoon en telefonische triage, verricht je administratieve taken en 
baliewerkzaamheden. Daarnaast heb je een zelfstandig assistentenspreekuur in de behandelkamer 
en assisteer je de huisartsen bij medische handelingen. 

 
Wie zijn wij? 
Huisartsenpraktijk de Componist maakt deel uit van Gezondheidshuis de Componist en wij werken 
nauw samen met verschillende (para)medici, zorg- en welzijnsorganisaties. Goede en professionele 
serviceverlening naar patiënten toe in een onderling goede sfeer bepalen ons dagelijks werk. Naast 
11 huisartsen bestaat ons team uit praktijkondersteuners (POH-S en POH-GGZ) en 
doktersassistenten. Onze praktijk in de Nieuwegeinse wijk Zuilenstein heeft een gevarieerde 
populatie. We werken vanuit Positieve gezondheid binnen een multidisciplinair 
samenwerkingsverband. 
 
Dit ben jij! 

• Een gediplomeerd doktersassistent met goede vakkennis. 

• Je hebt een patiëntgerichte en dienstverlenende instelling. 

• Je bent enthousiast, betrokken en leergierig. 

• Je bezit een probleemoplossend vermogen. 

• Je werkt nauwkeurig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

Dit willen we ook nog vertellen 
Het gaat om een zelfstandige, verantwoordelijke en veelzijdige functie als doktersassistent binnen de 
nieuwe huisartsenpraktijk. Een afwisselende baan in een betrokken team waar ruimte is voor 
persoonlijke ontwikkeling, nieuwe ideeën en oog voor de positieve gezondheid. Je salaris is conform 
de CAO-Huisartsenzorg. Het aantal uren en de dagen die je werkt bespreken we graag in overleg. In 
eerste instantie krijg je een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling. 

Kom je solliciteren? 
Vind meer informatie op onze website: www.decomponist.nl/huisarts. Stel je vragen over de functie 
via de mail aan Praktijkmanager Carla Swart. Ook je motivatiebrief met CV stuur je per mail. 
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