
Enthousiast? 
Stuur je motivatie met CV dan z.s.m. naar Kim Schoenmakers van Zorg voor de toekomst.  
Mail: k.schoenmakers@dezorgvandetoekomst.nl 
We kijken er naar uit je te ontmoeten! Voor meer informatie www.dok-oost.nl of bel met José, praktijkassistente zij 
is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag.

Vacature praktijkverpleegkundige/POH-S DokOost Wageningen (m/v) 2 dagdelen per week  

Voel jij je thuis in een gezellig, hardwerkend en professioneel team waar er ruimte is om jezelf te zijn en jezelf te 
ontwikkelen? Waar er respect en aandacht is voor elkaar en waar een open en collegiale werksfeer de norm is? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Huisartsenpraktijk DokOost, is een solopraktijk gevestigd in Wageningen. Ons  
team bestaat uit 2 huisartsen (waarvan 1 praktijkhouder), een praktijkverpleegkundige, een praktijkondersteuner 
GGZ, 4 doktersassistenten en een praktijkmanager. Ook werken wij samen met “Zorg voor de toekomst”, zij 
verrichten voor onze praktijk verschillende managementtaken.  

We zoeken een nieuwe praktijkverpleegkundige, omdat onze praktijkverpleegkundige stopt met werken en gaat 
genieten van haar welverdiende rust. 

Uw zorg onze samenwerking is onze visie. Samen maken wij ons sterk voor goede en persoonlijke 
huisartsenzorg. We zijn dus op zoek naar een teamspeler. 
Startdatum in overleg. 

Wij zoeken: 
• Een gediplomeerde POH-S of PV t.b.v. de zorg voor onze DM en CVRM patiënten 
• Je bent enthousiast, gemotiveerd en je beschikt over een gezonde dosis humor 
• Je houdt van protocollair werken  
• Je kunt goed zelfstandig  en in teamverband werken en draagt verantwoordelijkheid 
• Je bent patiëntgericht, vriendelijk en communicatief sterk. 
• Positieve inzet en betrokkenheid zijn je op het lijf geschreven 
• Je bent stressbestendig 
• Je werkzaamheden zijn divers en afwisselend  
• Je blijft jezelf uitdagen en ontwikkelen door na-en bijscholingen te volgen 
• Je houdt je kennis up-to-date en werkt conform de laatste werkafspraken met de zorggroep 
• Automatisering zie je als een handig hulpmiddel. Je werkt met Microhis en VIPLive, ervaring met beide 

systemen is geen must. 
• Je bent proactief 

Herken je je in bovenstaand profiel, dan ben jij degene die wij zoeken!  

Wij bieden 
• Een werkomgeving waar jij jouw talent optimaal kunt ontwikkelen en in kunt zetten om samen – direct of 

indirect – onze patiënten de best mogelijke zorg te bieden. 
• Een veelzijdige functie bij een NHG-geaccrediteerde praktijk. 
• Een salaris conform CAO Huisartsenzorg. Echter bij goed functioneren wordt dit ook financieel beloond bij je 

eerste contractverlening.  
• Uren en dagen: Uren: 8.00-12.30 uur. Werkdagen: Dinsdag & Woensdag 

Andere dagen of uren beschikbaar? Maak je interesse dan toch kenbaar door te solliciteren en geef je 
mogelijkheden aan. 

http://www.dok-oost.nl

