
 
 

Praktijk Vivitas zoekt een collega doktersassistent(e) voor 34 uur per week 

 

Ben jij die enthousiaste doktersassistent(e) die toe is aan een nieuwe uitdaging, op zoek is 

naar een baan in een leuke huisartsenpraktijk, het verschil wil maken voor onze patiënten,  

en waar aandacht is voor jou als persoon? Lees dan snel verder. 

 

Je gaat werken in een NHG-geaccrediteerde praktijk waar kwaliteit hoog in het vaandel 

staat, samen met 6 huisartsen en een groot ondersteunend team. Als doktersassistent(e) in 

onze praktijk heb je een afwisselende functie, werk je samen met een vakkundig en 

enthousiast team en werk je nooit alleen.  

 

Wat maakt werken bij ons dan zo leuk? 

Onze praktijk ligt aan de rand van het mooie historische centrum van Schiedam, bij mooi 

weer zeker de moeite waard om naar toe te wandelen. Door nauwe samenwerking met 

diverse andere zorgverleners bieden wij meer dan huisartsenzorg alleen en verlenen wij 

zorg aan 8.500 inwoners van de wijk. Je draait je eigen spreekuren en ondersteunt de 

huisarts bij diverse chirurgische ingrepen.  

 

Wat maakt werken bij ons anders? 

Wij maken iedere dag tijd voor elkaar door een gezamenlijke dag-start, koffiepauze en 

lunchpauze. We werken met een mix van zeer ervaren en nieuwe collega's. Scholing vinden 

wij belangrijk daarom krijg je binnen onze praktijk voldoende mogelijkheden om te leren en 

te ontwikkelen. Zelf zijn wij ook een opleidingspraktijk en leiden doktersassistenten, 

praktijkondersteuners, coassistenten en huisartsen op. Ook teambuilding is belangrijk 

vandaar dat wij elk jaar een leuk teamuitje en gezellige kerstborrel organiseren. 

 

Wat krijg je bij ons: 

• een jaarcontract voor 34 uur per week, met de intentie tot een vast dienstverband; 

• verdien je afhankelijk van je opleiding en ervaring minimaal 2115,00 euro en 

maximaal 3224,00 euro (schaal 4 of 5) volgens de CAO Huisartsenzorg; 

• 190 verlofuren, reiskostenvergoeding, opleidingsmogelijkheden, 8% vakantiegeld, 

6,5% eindejaarsuitkering en pensioenopbouw bij PFZW. 

 

Reageren? 

Ben je na het lezen van de vacature enthousiast geworden? Dan ontvangen we graag jouw 

motivatiebrief en CV via info@vivitas.nl ter attentie van Carola Veth. 

Wil je eerst meer informatie? Schroom niet en neem contact op met Carola Veth, 

praktijkmanager of Petra van der Pas, huisarts-praktijkhouder (010-7470079). Bezoek ook 

onze website www.vivitas.nl voor meer informatie over de praktijk. 

 

Wie weet tot ziens ! 

mailto:info@vivitas.nl
http://www.vivitas.nl/

