
 

 

Wij nodigen je van harte uit te solliciteren als  
Doktersassistent(e) Huisartsenpraktijk Warande te Lelystad voor 

16 -32 uur per week vanaf december 2022 

 

Over de praktijk 
Huisartsenpraktijk Warande is in 2018 opgericht en gevestigd in een multidisciplinair 
Gezondheidscentrum. De inrichting en sfeer zijn prettig en de praktijk is praktisch en LEAN 
ingericht. De praktijk heeft 3800 patiënten. Warande is een jonge wijk volop in ontwikkeling. 
De wijk ligt tussen natuurreservaat de Oostvaardersplassen en de stad. 

 

Functieomschrijving: 
Als doktersassistente voer je jouw vak in de volle breedte uit. Je bent klantvriendelijk, inzetbaar 
aan de telefoon, balie, inloopspreekuur, behandelkamer en je beheerst de administratieve 

processen die horen bij jouw functie.  

 

Waar kunnen we je blij mee maken? 

• Een afwisselende functie in een stabiel team 

• Ruimte voor ontwikkeling (bijv. Spreekuurondersteuner huisarts SOH, assistente CVRM) 

• Een afwisselende en uitdagende behandelkamer, waarbij je naast de behandeling van 
laagcomplexe klachten ook venapuncties en een breed scala aan 1e-lijns diagnostiek 
gaat uitvoeren 

• Digitale zorg, up-to-date ICT-voorzieningen, er wordt gewerkt met Medicom en gebruikt 
gemaakt van het online patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGN). 

• Een kleinschalige organisatie met korte lijnen, waarbij je nauw samenwerkt met je 
collega's 

• Breed scala aan 1e-lijnszorg binnen het Gezondheidscentrum  

• Gezamenlijke lunch, winkelcentrum en bos in de omgeving om van te genieten in je 

pauze 

• Nascholingsbudget  

• Nieuwe collega’s: 4 assistentes, 2 POH-S, een POH Intensieve Zorg, 2 POH-GGZ, 1 POH 
jeugd, 3 huisartsen, praktijkmanagement 

• Salaris conform CAO Huisartsenzorg, Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

 



 

 

Waar kan je ons blij mee maken? 

• Je hebt hart voor de zorg 

• Voltooide opleiding tot doktersassistent(e) 

• Beheersing van Triage volgens NHG 

• Je houdt niet van stilzitten 

• Je deelt graag jouw kennis en wilt leren van je collega’s 

• Ervaring met Medicom en Office 365, kennis van LEAN is een pré 

 

Contact? 
Nieuwsgiering? Kom gerust eens kennismaken of een dag meewerken uiteraard tegen 

vergoeding. Neem contact op met Annette Mangard, praktijkhouder, annette@medi-stad.nl. Zie 

ook voor meer informatie:  www.huisartsenpraktijkwarande.nl. 
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