Praktijkverpleegkundige/POH-S 24u per week
Huisartsenpraktijk Java eiland

Ben jij;
•
•
•
•
•
•
•

Enthousiast
Positief
Proactief
Praktisch
Zelfstandig
Goed in samenwerken
Praktijkverpleegkundige/POH-Somatiek? Of heb je de wens dat te worden?

Wil jij onderdeel zijn van een gezellig en hecht team?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Over onze praktijk
Huisartsenpraktijk Java eiland ligt op het Java- en KNSM-eiland, net aan de oostkant van het centrum
van Amsterdam. Vanaf het Centraal Station ben je er in 10 minuten. Het is een moderne gevarieerde
buurt met uitstekende OV-verbindingen. De pont naar Noord vertrekt aan de overkant van de
praktijk. Op loopafstand vind je leuke winkels als Pols Potten en Sissy Boy Homeland.
De praktijk heeft 4 vaste huisartsen. Verder werken er een verpleegkundig specialist, een physician
assistant-in-opleiding, twee POH-GGZ, een huisarts-in-opleiding, een praktijkmanager en 5
doktersassistentes.
Het is een klein, gezellig en hecht team op een bijzondere locatie. We zoeken een energieke, vrolijke
collega met gevoel voor humor. Die bereid is hard te werken als het druk is, en die op een warme
zomerdag samen met haar collega’s het IJ in springt om af te koelen.
Wij bieden een veelzijdige functie in een dynamische organisatie waar een prettige werksfeer heerst.

Wat ga je doen?
Als praktijkverpleegkundige/POH-s verleen je op basis van vastgestelde protocollen gedelegeerde
zorg aan patiënten met (risicofactoren voor) chronische ziekten op het gebied van CVRM,
Astma/COPD, Diabetes en de Ouderenzorg. Je bent verantwoordelijk voor de planning en organisatie
van de spreekuren en overlegt waar nodig met de desbetreffende huisartsen.

Jij hebt:
•
•
•

Afgeronde HBO opleiding POH-S of studerend hiervoor, of HBO verpleegkunde met
studieambitie tot Praktijkverpleegkundige/POH-S.
Ook een POH-S, of verpleegkundige niveau 4 die de opleiding voor praktijkverpleegkundige
wil gaan volgen is welkom om te reageren
Werkervaring met patiënten met chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en
Diabetes is een pré.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden en salariëring vindt plaats conform de cao-huisartsenzorg.

Informeren & Reageren:
Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met of mailen naar D. Flikweert
020-4190133/dflikweert@huisartsenjavaeiland.nl
Interesse?
Stuur je motivatiebrief met cv naar dflikweert@huisartsenjavaeiland.nl t.a.v. D. Flikweert

