Wil jij ook:
Wij zijn voor
gezondheidscentrum
Slotermeer op zoek
naar een:

- werken bij een waardegedreven stichting waar je
eigen patiënten hebt en waar we eigen innovaties
stimuleren?
- een leuke werkplek binnen een divers team van
professionals?
- een centrummanager die het regelwerk in de praktijk
op zich neemt, zoals ICT en administratie?
Dan is de SAG misschien wel iets voor jou.

huisarts

Ons gezondheidscentrum heeft 5.000
patiënten in de multiculturele wijk Slotermeer.
Onze patiënten kunnen altijd rekenen op
persoonlijke zorg van hoge kwaliteit. Ons team
bestaat uit drie vaste huisartsen, vier vaste
doktersassistentes, een AIOS en ANIOS. Samen
met de POH-s, POH-ouderen, POH-GGZ en
POH-generalistisch, zorg je voor de beste
behandeling van de complexe problematiek
die regelmatig voorkomt.

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
(SAG) bestaat uit 17 gezondheidscentra
verspreid over Amsterdam en levert zorg aan
meer dan 90.000 Amsterdammers.
In onze professionele organisatie werken ruim
270 mensen met elkaar, waaronder huisartsen,
doktersassistenten, paramedici, en vele en
diverse praktijkondersteuners. Samen met een
vakkundig bedrijfsbureau bieden zij goede,
geïntegreerde eerstelijnszorg.

Geïnteresseerd?

Kom dan kennismaken. We nodigen je graag
uit voor een oriënterend gesprek. Of kom een
dagje waarnemen.
Bel met centrummanager Dineke Huson,
tel 06-51889272 of mail naar
dhuson@sag-amsterdam.nl.
Direct solliciteren kan ook via:
hrm@sag-amsterdam.nl

SAG Slotermeer specifiek:
Vind jij het een uitdaging zorg te bieden aan onze
patiënten in een gemêleerde wijk in Amsterdam-West?
Dan zoeken wij jou. Wij bieden je na 1 jaar loondienst de
mogelijkheid om zelf ook een AIOS of een ANIOS te gaan
begeleiden. Daarnaast is er veel ruimte voor actieve
deelname aan kwaliteitsbeleid, innovatie en werken aan
toekomstbestendige huisartsenzorg.
Wij zoeken:
- een enthousiaste huisarts die graag in een team
werkt;
- een dokter die openstaat voor e-health en
vooruitstrevende zorgverlening;
- een duidelijke en positieve visie op multidisciplinaire
samenwerking;
- een pro actieve, anticiperende werkstijl en een actieve
rol in kennisoverdracht naar collega’s;
- bereidheid om voor een langere periode voor SAG te
werken.

Wij bieden jou:











begeleide intervisie met andere (nieuwe) SAGcollega’s en als je wilt supervisie: we zorgen dat je
goed kunt landen in je nieuwe rol;
je eigen patiënten met wie je na verloop van tijd een
persoonlijke band opbouwt;
vaste werk- en vrije dagen, planbare werktijden;
veel innovatie op thema’s als jeugd, GGZ, ouderen;
financiële rust, je pensioen en arbeidsongeschiktheid
zijn geregeld;
uitstekende arbeidsvoorwaarden, met max. € 7.692,bruto per maand;
een persoonlijk ontwikkelbudget;
parttime, fulltime, extra verlof voor mantelzorg of
sabbatical: bespreek met ons de mogelijkheden;
je kan ook starten als waarnemer.

