Gezocht in gemeente Waadhoeke Friesland, nabij de waddenkust een

HUISARTS MET AMBITIE
2-3 dagen per week
In verband met toekomstige pensionering (2024) van één van de huisartsen van onze
samenwerkende apotheekhoudende huisartsenpraktijken, zijn we op zoek naar een
enthousiaste huisarts die overweegt om praktijkhouder te worden. Wij bieden je de
mogelijkheid om te groeien naar praktijkhouderschap door afwisselend in beide praktijken
mee te werken en je verder te ontwikkelen tot zelfstandig huisarts-ondernemer.
Ben je geïnteresseerd, wil je uiteindelijk praktijkeigenaar zijn en voel je je aangetrokken tot
het werken in de periferie van het platteland? Dan nodigen wij je van harte uit om te
reageren. Graag willen we kennis met je maken, je onze praktijken tonen en wederzijdse
plannen, wensen en mogelijkheden bespreken.
In onze praktijk zijn meerdere POH’s (somatiek, GGZ, Jeugd, kwetsbare ouderen) en een
physician assistant werkzaam. Daarnaast werken er in totaal 6 vaste assistentes in de
apotheek en de praktijk en maken we gebruik van een aantal flex-medewerkers. De parttime
praktijkmanager ondersteunt de huisartsen met managementtaken.
We zijn aangesloten bij HAS ‘Aan de Waddendijk’, een huisartsensamenwerkingsverband,
met in totaal 5 apotheekhoudende huisartsen uit de dorpen in de regio. Binnen het HAS
maken we gebruik van elkaars expertise om op deze manier een zo breed mogelijk
zorgaanbod te kunnen bieden. Daarnaast hebben wij korte lijnen met de regio-organisatie
en werken wij nauw samen met andere zorgverleners en gemeente, waardoor we aan onze
patiënten zorg op maat kunnen bieden.
Kortom: houd je enerzijds van rust en ruimte, zoek je een goed georganiseerde praktijk in
het noordwesten van Friesland, dichtbij werelderfgoed de Wadden? Ga je anderzijds graag
dagelijkse uitdagingen aan en werk je graag in een betrokken team? Kom dan eens
kennismaken!

We kijken er naar uit dat je contact met ons opneemt.
Kijk ook eens op onze website: www.dokterpijman.frl en www.praktijkklatter.huisarts-plus.nl

PRAKTIJKINFO
▪ Huisartspraktijk Klatter te
Sint Jacobiparochie en
huisartsenzorg Minnertsga
(P.L.W. Pijman), zijn
moderne, goed
geoutilleerde praktijken
▪ Beide praktijken zijn Lloyds
gecertificeerd en tevens
leerbedrijf
▪ Samenwerkingsverband van
5 huisartsen
▪ Totaal 3800 patiënten

BELANGRIJK
▪ Samenwerken
▪ Sparren, ideeën delen
▪ Groeien en ontwikkelen
▪ Enthousiast
▪ Afwisseling

REAGEREN?
Peter Pijman:
plwpyman@dokterpijman.frl
0518-471224 of 06-49313131
Joske Klater
j.a.klatter@ezorg.nl
0518-491215 of 06-13591637
Heb je nog vragen, bel of mail
gerust!

