h u i s a r t s e n

Bruintjes Posthouwer EBBINGEPOORT
Voor praktijk Posthouwer in Kampen zijn wij op zoek naar een

waarnemend huisarts(-duo) voor praktijkopvolging
(totaal 1-1,2 fte)
In verband met pensionering van praktijkhouder Jan Posthouwer in de loop van 2019,
zoeken wij een huisarts(-duo) die zijn praktijk op waarneembasis wil voortzetten, met als
doel praktijkovername als het wederzijds goed bevalt. Het gaat om een bovennormpraktijk
met een laaggemiddelde zorgvraag.
Als kostenmaatschap van Rolf en Loes Bruintjes en Jan Posthouwer delen wij ons personeel
(praktijkmanager, POH’s, assistentes) en zijn wij gezamenlijk NHG geaccrediteerd. Het is
onze bedoeling dat wij na de praktijkovername samen met de nieuwe praktijkhouder(s) een
(kosten)maatschap blijven en ons personeel samen blijven delen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken in jou een enthousiaste, betrokken, flexibele en patiëntgerichte huisarts die wil
bijdragen aan een open en gezellige werksfeer. Goede, laagdrempelige zorg leveren binnen
een team waarin iedereen met plezier werkt is je droom.
We vragen je om de praktijk te runnen met alles erop en eraan op het gebied van de directe
patiëntenzorg met daarmee samenhangende taken. Een deel vd
managementtaken/declareren etc. wordt geregeld door de praktijkmanager.
In overleg neem je deel aan de ANW-diensten op de Huisartsenpost in Zwolle.
Je inbreng bij praktijkontwikkelingen (kwaliteits- en werkoverleg) waarderen wij zeer!
Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een plek als waarnemer/beoogd opvolger van Jan Posthouwer binnen de twee
samenwerkende huisartsenpraktijken Bruintjes en Posthouwer. Ons gezamenlijk team
bestaat naast de huisartsen uit onze praktijkmanager, 6 POH’s (3 somatiek, 2 POH-GGZ, 1
POH-GGZ Jeugd) en 6 doktersassistenten. Wij zijn een betrokken toegankelijk team dat zich
voortdurend aan het ontwikkelen is. Er wordt gewerkt met Zorgdossier. In 2019 gaan wij
over op Medicom.
In ons pand bevindt zich verder een solo huisartsenpraktijk en een apotheek.
Interesse?
Voor info, kennismaken, meelopen: Inge Steenkamp, praktijkmanager 038-3869985.
Voor info over de praktijk: Jan Posthouwer, 038-3869985/ posthouwerjan@gmail.com.
Solliciteer per mail:
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Wij zorgen / dat wij samen / in ons werk / qua inhoud en vorm / zijn uitgerust en toegerust / voor de uitdagingen / van morgen!

