HUISARTS
GEZONDHEIDSCENTRUM ENSCHEDE NOORD

Werken met eigen patiënten op naam, in een multidisciplinair team, waar je je kunt specialiseren of juist verbreden
naargelang jouw wensen en met goede ondersteuning. Klinkt dat als muziek in je oren? Dan verwelkomen we je graag
als huisarts in Enschede Noord. Arts en Zorg ontzorgt jou graag als huisarts bij de praktijk. Zo kun jij je focussen op dat
wat het allerbelangrijkste is: goede patiëntenzorg. Alle zaken die horen bij je praktijkvoering, zoals ICT en
(zorg)administratie, leiden af van dit ultieme doel.
Gezondheidscentrum Enschede Noord maakt sinds 2012 deel uit van Arts en Zorg. Volgens jouw nieuwe collega,
verpleegkundig specialist Arjan Rijsdijk, een groot voordeel: “Arts en Zorg heeft oog voor de medewerker. Ik was
aanvankelijk bang voor de hiërarchie binnen de grote, landelijke organisatie, maar deze is juist erg laagdrempelig.”

WAAROM HUISARTS IN LOONDIENST?

WIJ BIEDEN:

• Samenwerking met andere huisartsen voor goede werk en

• Patiënten op naam, je kunt je vestigen als

privé balans;

huisarts;

• Een gezondheidscentrum ontzorgt en ondersteunt je op het

• Een lange termijn verbinding;

gebied van (zorg)administratie, ICT en andere

• Goede praktijkondersteuning;

overheadzaken;

• Geaccrediteerde scholingen, coaching en

• De voordelen van een cao: goede primaire en secundaire

begeleiding ten bate van de herregistratie;

arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en

• Een individueel scholingsbudget;

pensioenopbouw. Een huisarts in loondienst verdient

• Een salaris en arbeidsvoorwaarden volgens

nauwelijks minder dan een normpraktijkhouder;

AHG van de cao-gezondheidscentra:

• Ruimte om actief deel te nemen aan centrum-overstijgende

• 30 vakantiedagen (voltijds);

projecten ter verbetering van de kwaliteit van de zorg.

• Extra verlof voor scholing;

Lees meer.

• Aantal uren en werkdagen in overleg te bepalen

Wil je hier meer over weten? Bekijk de flyer van het
onderzoek van SSFG
IN TWENTE DOEN WE HET SAMEN
http://ssfg.nl/media/ssfg_flyer_totaal.pdf

Gezondheidscentrum Enschede Noord ligt op de rand van een arbeidswijk en een nieuwbouwwijk. De
Wij vragen:
patiëntenpopulatie bestaat uit circa 5300 patiënten. Naast de reguliere huisartsenzorg in het centrum kunnen zij
• Een enthousiaste, betrokken teamspeler;
ook
terecht
uitgebreide
onderzoeksmogelijkheden,
uitgebreide chronische zorg en psychologische zorg. Bij
• Iemand
dievoor
het belangrijk
vindt
samen te werken in
multidisciplinair verband: je zoekt de samenwerking actief
GC Noord werken vijf huisartsen, drie doktersassistenten, twee POH-GGZ, drie POH, een verpleegkundig specialist
op en helpt die verder te ontwikkelen;
en
een zorgconsulent.
Het gezondheidscentrum
is NHG geaccrediteerd, wij werken met Promedico ASP. In
• Patiëntgerichtheid
in combinatie
met een vlotte en
doelmatigepand
werkwijze;
hetzelfde
zijn verschillende zorgverleners gevestigd zoals fysiotherapeuten en podotherapeuten.
• Interesse in en actieve bijdrage aan de verdere
ontwikkeling van onze dienstverlening en aan innovaties in
de zorg.
MEER INFORMATIE EN CONTACT

WEBSITES

Solliciteren? Stuur een e-mail naar sollicitatie@artsenzorg.nl. (Bij aanstelling
vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.)
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annemieke
Aleven, regiomanager: aaleven@artsenzorg.nl of 06-31972727.
Wil je meer te weten komen over onze organisatie? Kijk dan op
https://www.artsenzorg.nl/werkenbij

www.artsenzorg.nl
www.huisartsintwente.nl

