“Optimaal en persoonlijk”: in de zorg die we bieden en in de aandacht voor onze medewerkers
STICHTING AMSTERDAMSE GEZONDHEIDSCENTRA
biedt ‘Huisartsenzorg en meer’ in vijftien Amsterdamse gezondheidscentra. We staan voor zorg van
hoge kwaliteit voor onze patiënten, met moderne service en bereikbaarheid. Innovatiethema’s bij de
SAG zijn GGZ, jeugd, wijkgericht (samen)werken met wijkverpleging en het sociale domein, ouderen,
substitutie van ziekenhuis naar eerste lijn, eHealth, Persoonlijk Gezondheids Dossier, positieve
gezondheid, cultuursensitieve gezondheidszorg, wetenschappelijk onderzoek. Er is een vruchtbaar
samenspel tussen de diverse gezondheidscentra en SAG-centraal.
Voor ons gezondheidscentrum in Slotermeer zijn wij vanaf 1 oktober 2017 op zoek naar een
HUISARTS m/v (0,6 – 0.8 fte)
Interesse in een leidinggevende rol naast het huisartsenwerk is welkom, maar niet noodzakelijk.
Gezondheidscentrum Slotermeer is een centrum met 4.400 patiënten in de multiculturele wijk
Slotermeer. Je nieuwe team bestaat uit 4 parttime huisartsen, 4 doktersassistenten, een centrummanager, 3 POH-S (+ ouderen), 2 POH-GGZ en een brede praktijkverpleegkundige. Maatschappelijk werk
en diëtiste zijn in het centrum aanwezig. De praktijk vormt een HOED met een vrijgevestigde
huisartsenpraktijk.
Wij bieden:
• een enthousiast team met hart voor de patiëntenzorg in de wijk; een team waarin men goed
naar elkaar luistert en aandacht heeft voor elkaar
• ondersteuning van de huisartsenzorg binnen de SAG door goede voorzieningen zoals de
aanwezigheid van een priklaborant en een heldere en effectieve planning
• gemotiveerde assistenten die actief ondersteunen bij culturele en taalkundige uitdagingen
• een NHG geaccrediteerde praktijk, met veel aandacht voor kwaliteitsbeleid en opleiding
• een wijk in ontwikkeling
• goede samenwerking met partners in de wijk, hagro, FTO, multidisciplinair overleg en 2de lijn
• met de gemeente gedeelde ambitie voor mooi nieuw centrum voor gezondheidszorg én welzijn
• ruime opleidingsmogelijkheden binnen de SAG, bijvoorbeeld tot kaderarts
• een stimulerend klimaat voor je ontwikkeling in en bijdrage aan bovengenoemde SAG-brede
thema’s
• salaris en vergoedingen zijn volgens de cao gezondheidscentra (max. € 7.003,- bruto per maand
bij een fulltime dienstverband, salaristabel per 1 juli 2017)
Je bent:
• een energieke allround huisarts met goede communicatieve vaardigheden en teamgeest
• een huisarts met affiniteit met het werken in een multiculturele wijk
• iemand die plezier heeft in patiëntenzorg, en zich daarnaast wil ontwikkelen op organisatorisch
en / of vakinhoudelijk gebied
• geïnteresseerd in actieve deelname aan kwaliteitsbeleid en innoveren in de zorg
Neem voor meer informatie over de vacature contact op met Anne van Staalen, huisarts, bereikbaar op
020 - 613 32 12 keuze 3, of per mail op avstaalen@sag-amsterdam.nl. Meer informatie over ons

gezondheidscentrum en de SAG vind je op onze website: www.sag-amsterdam.nl. Reacties met CV graag
naar hrm@sag-amsterdam.nl.

