
 

Bemiddeling en acquisitie door derden of ZZP-ers wordt niet op prijs gesteld en hier wordt niet op gereageerd 

 

 

Rijnmond Dokters ondersteunt ruim 350 huisartsen in de regio Rijnmond op het gebied van chronische zorg, 

ouderenzorg, GGZ, wijksamenwerking, digitale zorg, ICT en diverse zorg gerelateerde programma’s. Rijnmond Dokters 

is een organisatie van, voor en door huisartsen. Zij worden door ruim 120 medewerkers ondersteund, een deel daarvan 

werkt op ons kantoor aan de Fascinatio Boulevard en een groter deel is werkzaam op de huisartsenpraktijken.   

 

Voor ondersteuning binnen een van onze huisartsenpraktijken zijn wij op zoek naar een: 

Praktijkverpleegkundige (POH-S) 
    16 - 24 uur per week 

Jouw rol 
Als praktijkverpleegkundige geef je voorlichting, adviezen en instructies aan chronisch zieke patiënten (met name 

diabetes, astma/COPD en CVRM) en ouderen. Je stelt behandelplannen op en geeft psychosociale begeleiding 

aan patiënten. Je wisselt kennis uit met  je collega’s en samen met hen streef je naar een verdere 

professionalisering. Kortom, je bent de steun en toeverlaat van de huisarts.  

 

Wij zoeken iemand die 
• In bezit is van een BIG - registratie als verpleegkundige; 

• Bij voorkeur de opleiding tot praktijkverpleegkundige/POH (bijna) heeft afgerond of 
bereid is om de opleiding te behalen; 

• Bij voorkeur beschikt over enkele jaren werkervaring in de huisartsenpraktijk; 

• Zelfstandig, initiatiefrijk en communicatief sterk is; 

• Over een pioniersgeest beschikt. 
 

Wij bieden 
Een dynamisch werkomgeving, een veelzijdig takenpakket en een grote mate van zelfstandigheid. Wij willen onze 

huisartsen optimaal ondersteunen. Daarom bieden wij onze medewerkers veel ruimte en kansen om  hierop te 

anticiperen. Zo verzorgen we onder meer interne nascholingen op jouw vakgebied, beschikken we over een uitgebreid 

e-learningsplatform met tal van cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en kun je gebruik maken van een 

scholingsbudget. 

 

Als praktijkverpleegkundige heb je een vaste standplaats bij de huisartsenpraktijk. Daarnaast ben je natuurlijk ook 

onderdeel van Rijnmond Dokters. Om daaraan concreet invulling te geven organiseren we regelmatig zowel 

inhoudelijke, als ook informele bijeenkomsten met collega’s, waaronder het jaarlijkse Rijnmond Dokters-uitstapje. 

 

Je start met een arbeidsovereenkomst voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn 

conform de CAO Huisartsenzorg en op basis van een 38-urige werkweek. De functie is ingedeeld in functiegroep 7 (max 

€ 4.380,- bruto per maand op basis van fulltime dienstverband). Dit is exclusief een eindejaarsuitkering van 8,33%. Na 

afronding van de opleiding POH/PVK schuif je door naar schaal 8 (max 4.714,- bruto per maand op basis van fulltime 

dienstverband). Mocht je al een praktijkondersteuner somatiek (POH-S) zijn, word je direct bij start in schaal 8 ingedeeld. 

 

Informeren en solliciteren 
Meer informatie? Neem contact op met onze HR afdeling. Tel: 010-7501500 of stuur uw brief inclusief CV aan: 

HR@rijnmonddokters.nl 

 

Ons kantoor is gevestigd op de 10e etage van kantoorgebouw The Mark, een moderne, informele en plezierige 

werkomgeving met tal van faciliteiten en een prachtig uitzicht. 
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