
 

 

Wij, Verloskundigenpraktijk Amersfoort, zijn per 1 juli 2022 op zoek naar een nieuwe 
praktijkassistente. Deze functie wordt in een duobaan aangeboden en het gaat hier om een functie 
voor 11 uur per week, te weten donderdag van 8.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Wij zijn een verloskundigenpraktijk, die onlangs is verhuisd naar een prachtige locatie in 
winkelcentrum Emiclaer, met eigen echoscopistes en leveren daarnaast preconceptie- en 
anticonceptiezorg (waaronder spiraalplaatsingen). Ons team bestaat uit 5 verloskundigen en 2 
praktijkassistentes.  

 

Als praktijkassistente ben je voor een groot deel ons visitekaartje naar buiten toe en intern onze 
steunpilaar. Je draagt o.a. zorg voor: 

 Een welkom voor onze cliënten en bezoekers. Je bent het eerste aanspreekpunt.  
 Het beantwoorden van de telefoon (algemene vragen, aanmeldingen inschrijven, maken 

en/of verzetten van afspraken) 
 Ondersteuning van de spreekuurdoende verloskundige/echoscopiste (o.a. bloeddruk meten, 

afspraken doorplannen en zorgdragen voor een soepel verlopend spreekuur) 
 Administratieve taken (o.a. verwerking mail en post en documenten scannen) 
 Aanvullen en bijhouden van voorraad 

Wij zoeken een leuke, enthousiaste, vriendelijke, maar bovenal cliëntgerichte assistente. Je beschikt 
over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Je kunt zelfstandig werken, hebt een 
proactieve houding,  bent stressbestendig en kunt flexibel omgaan met functietaken. Je beschikt over 
minimaal een MBO-diploma en beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Daarnaast is het 
een pre wanneer je de Engelse taal in woord beheerst. 

We bieden jou: 

- Een mooie ruime werkplek op onze nieuwe locatie aan Het Masker (winkelcentrum Emiclaer) 
- Een arbeidsovereenkomst van 11 uur per week voor de duur van 1 jaar, met optie tot een 

vast contract.  
- Goede arbeidsvoorwaarden. We gebruiken de CAO voor Huisartsen als indicatie voor 

salariëring, rekening houdend met leeftijd, genoten opleiding en werkervaring.  

Ben jij de praktijkassistente die wij zoeken, mail dan je sollicitatiebrief met CV voor vrijdag 20 mei a.s. 
naar info@verloskundigenamersfoort.nl t.a.v. Karin van den Brink. Dinsdagmiddag 24 mei zullen de 
eerste gesprekken plaatsvinden.  


