Wij zijn voor
GC Borgerstraat op zoek
naar een:

Ben jij die collegiale arts die feeling heeft met psychiatrie
en multiculturele zorg? Heb je de wens om opleider te
worden of vind je het leuk om de NHG accreditatie van
het centrum te begeleiden?

Wil jij ook:


Huisarts



In ons gezondheidscentrum werken huisartsen,
praktijkondersteuners en doktersassistenten
nauw samen met andere zorgverleners. U kunt
rekenen op een uitgebreid zorgaanbod. Onze
zorgverleners werken onderling én op
wijkniveau samen, zodat wij u kwalitatief
hoogstaande zorg kunnen verlenen, in elke
levensfase en op elk gebied.




werken bij een waardegedreven stichting waarbinnen
je je eigen patiënten hebt, je kunt focussen op
dokteren, waar we eigen innovaties en ontwikkeling
stimuleren?
een leuke werkplek binnen een divers team van
professionals?
meedraaien in het avondspreekuur (tot 19.00 uur)?
een centrummanager die het regelwerk in de praktijk
op zich neemt, zoals ICT en administratie?
Kom dan met ons kennismaken. We nodigen je graag
uit voor een oriënterend gesprek. Of kom een dagje
waarnemen bij centrum Borgerstraat.

Wij bieden jou:
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
(SAG) bestaat uit 18 gezondheidscentra
verspreid over Amsterdam en levert zorg aan
meer dan 90.000 Amsterdammers.
In onze professionele organisatie werken
ruim 270 mensen met elkaar, waaronder
huisartsen, doktersassistenten, paramedici,
en vele en diverse praktijkondersteuners.
Samen met een vakkundig bedrijfsbureau
bieden zij goede, geïntegreerde
eerstelijnszorg.











begeleide intervisie met andere (nieuwe) SAGcollega’s en als je wilt supervisie: we zorgen dat je
goed kunt landen in je nieuwe rol;
je eigen patiënten met wie je na verloop van tijd een
persoonlijke band opbouwt;
vaste werk- en vrije dagen, planbare werktijden;
veel innovatie op thema’s als jeugd, GGZ, ouderen;
financiële rust, je pensioen en arbeidsongeschiktheid
zijn geregeld;
uitstekende arbeidsvoorwaarden, met max. € 7.963,bruto per maand;
een persoonlijk ontwikkelbudget;
parttime, fulltime, extra verlof voor mantelzorg of
sabbatical: bespreek met ons de mogelijkheden;
je kan ook starten als waarnemer.

Meer weten?



Kijk voor meer informatie onder ‘huisartsen’
op Collega's vertellen - SAG (sagamsterdam.nl) en op
www.sag-amsterdam.nl/vacatures.

Geïnteresseerd?

Solliciteren kan via hrm@sag-amsterdam.nl.
Liever eerst persoonlijk contact? Bel dan met
locatieverantwoordelijke SAG Borgerstraat:
Ingrid Gerhardus- van Hecke, 06 22283642
of mail naar igerhardus@sag-amsterdam.nl.

