Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG) biedt hoogwaardige wijkgerichte eerstelijnszorg vanuit vijf
multidisciplinaire gezondheidscentra in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. In samenwerking met
het UMC Utrecht wordt binnen de centra innovatieve eerstelijns patiëntenzorg vorm gegeven, geïntegreerd
met onderwijs en onderzoek.
Voor onze locatie Vleuterweide zijn wij op zoek naar een:
Hoofd Assistent
Minimaal 27 uur per week
Wij bieden:
 Een combinatie functie waarin je als hoofd assistent verantwoordelijk bent voor het functioneren
van het team van centrum-/doktersassistenten en waarin je ook zelf functioneert als centrum/doktersassistent met alle facetten van het vak die daarbij horen.
 Een enthousiast, betrokken en divers team bestaande uit 6 centrum assistenten aan wie je zelf
leiding geeft. Jullie ondersteunen een team van 6 huisartsen, 4 praktijkondersteuners (GGZ) en 2
verpleegkundig specialisten;
 Een team van 4 hoofd assistenten van de andere 4 LRJG-locaties met wie je kunt sparren en met
wie je het hoofdassistentschap naar een hoger niveau kunt tillen;
 Ontwikkelingsmogelijkheden zowel binnen het vakgebied als op persoonlijk vlak;
 Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden o.b.v. cao gezondheidscentra/AHG zoals:
bruto maandsalaris in functiegroep 6 (€ 2.318 - € 3.049 o.b.v. fulltime / 38 uur per week),
8% vakantietoeslag, 6% eindejaarsuitkering, pensioenopbouw, tegemoetkoming in de reiskosten,
bijdrage in de ziektekostenverzekering.
Wij vragen:
 Een afgeronde Mbo-opleiding doktersassistent (niveau 4);
 Minimaal 3 jaar ervaring als doktersassistent, bij voorkeur binnen een huisartsenpraktijk;
 Een zelfstandige collega met aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
 Een leidinggevende die in staat is om het team goed te laten samenwerken, waarbij je oog hebt
voor zowel de professionele als de persoonlijke groei van de centrum assistenten.
 Ervaring in en affiniteit met het werken binnen wettelijke kaders, werkplannen, protocollen en
richtlijnen;
 Een stevige persoonlijkheid met een professionele houding en uitstekende communicatieve
vaardigheden.
Meer informatie en procedure:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Iemke Holtman, huisartslocatiemanager op onze locatie Vleuterweide, telefoonnummer 030 - 65 82 140.
Heb je interesse in de functie en ben je van mening een geschikte kandidaat te zijn? Stuur dan je CV met
een korte motivatie naar sollicitatie@lrjg.nl.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten
voorrang.

Een selectieassessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

