VACATURE
Praktijkassistente bij Verloskundigenpraktijk Onder De Linde
Heb jij affiniteit met verloskunde? Ben jij enthousiast, vriendelijk en
op zoek naar een veelzijdige baan? Dan is deze vacature voor jou!
Onze mooie en kleinschalige verloskundigenpraktijk in Haarlem is
op zoek naar een praktijkassistente om ons gezellige en
enthousiaste team te versterken!
In onze praktijk staan persoonlijke zorg, betrokkenheid en aandacht voor
de cliënt centraal. Wij vinden het erg belangrijk dat cliënten zich op hun
gemak en vertrouwd voelen in onze praktijk en daar speel jij ook als
praktijkassistente een belangrijke rol in.
Het gaat om een functie van 16-32 uur per week.

Wij zoeken:
•

Een flexibele, enthousiaste en goed georganiseerde
praktijkassistente die goede communicatieve vaardigheden heeft
en houdt van samenwerken

•

Iemand die affiniteit heeft met verloskunde

•

Iemand die het uitdagend vindt om zelfstandig te werken en mee te
werken aan de
verdere ontwikkelingen bij onze verloskundigenpraktijk

•

Iemand die stressbestendig is en houdt van dynamiek.
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Functievaardigheden en wensen
Het verzorgen van secretariële en administratieve ondersteuning van de
verloskundigen en het ontvangen van onze cliënten en andere bezoekers.
Er wordt gewerkt met het verloskundig informatiesysteem Onatal,
echoprogramma Vrumen en een agenda-systeem. We verwachten een
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, het spreken van
meerdere talen is een pre. Het is fijn als je beschikt over enige medische
of verloskundige kennis, maar dit is geen must.

Functie-eisen
•

•

Kennis:
◦

MBO/HBO werk- en denkniveau

◦

Affiniteit met verloskunde en bedrijfsvoering van
verloskundigenpraktijk

◦

Kennis van automatisering (tekstverwerkingsprogramma’s,
Excel/mailing)

Vaardigheden
◦

Sociale vaardigheden (luisteren, vriendelijk, empathisch)

◦

Organisatorische vaardigheden (w.o. anticiperen, plannen,
prioriteiten
stellen, overzicht houden, initiatieven nemen).
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◦

•

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het
behandelen
van telefoongesprekken en de correspondentie.

Persoonlijke eigenschappen
◦

Accuraat

◦

Dienstverlenende instelling

◦

Zelfstandig maar ook goed samen kunnen werken

◦

Praktisch

◦

Flexibel
Salaris en contract in onderling overleg overeen te komen.
Uiteraard nemen we ruim de tijd om je in te werken.

◦

Praktisch

Enthousiast of heb je nog vragen?
Sollicitatiegesprekken zullen gepland worden in week 45 (8/11 t/m
12/11) .
Voor vragen over deze vacature, of indien je wilt solliciteren, kun je
contact opnemen met Marieke Apon, verloskundige/eigenaar van
verloskundigenpraktijk Praktijk Onder De Linde,
marieke@praktijkonderdelinde.nl
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