Datum geplaatst: 4 Januari 2021
Titel: gediplomeerd POH Somatiek met speerpunt Diabetes en COPD per 1 maart 2021
Plaats: Lelystad
Praktijk: Huisartsenpraktijk Mangard
Organisatie: Medi-Stad, Eerstelijnsorganisatie met 2 huisartsenpraktijken (Mangard en Warande)
Uren per week: 16 uur, mogelijkheid tot uitbreiding 24 uur
De praktijk
Als hulpverleners zijn wij betrokken bij vele aspecten van het leven van onze patiënten. Samen een
band opbouwen en gezamenlijk tot een oplossing komen waarbij de patiënt zich gehoord en
begrepen voelt, vinden wij waardevol.
We hebben ons met welzijnswerkers, zorg- en hulpverleners verenigd in Gezondheidsplein Lelystad.
Vanuit het Gezondheidsplein wordt ondersteuning en zorg zoveel mogelijk dichtbij huis ingevuld.
Zelfredzaamheid en welbevinden van de inwoner zijn daarbij ons uitgangspunt. De krachten en
mogelijkheden van de patiënt en zijn netwerk willen we maximaal inzetten om de hulpvraag op te
lossen. We werken bij voorkeur vanuit een integrale aanpak. Onze visie is, dat uitgaande van
Positieve Gezondheid de aandacht steeds meer naar het voorkomen van hulpvragen (preventie)
verschuift.
Spreek dit U aan, dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren op de functie van POH-S.
Functieomschrijving
Wij zijn per 1 maart 2021 op zoek naar een enthousiaste, ervaren en gediplomeerde POH-S/
praktijkverpleegkundige voor Huisartsenpraktijk Mangard. Het betreft een aanstelling voor 16 uur
per week, met in de toekomst mogelijkheid tot uitbreiding naar 24 uur. Je zult gaan samenwerken
met drie POH-ers waarvan een POH Intensieve Zorg en zorg gaan dragen voor patiënten met
voornamelijk Diabetes en COPD.
Wij vragen:
•
•
•
•

Een gediplomeerd praktijkverpleegkundige Somatiek/ POH-S
Afgeronde Caspircursus
Ervaring met begeleiding van patiënten met o.a. DM, Astma/COPD, SMR
Ervaring met Medicom is een pre.

Wij bieden:
•
•
•
•

Een afwisselende functie in een stabiel team
Samenwerking met collega POH-S en huisartsen van beide locaties
Breed scala aan 1e-lijnszorg
Een salaris conform CAO Huisartsenzorg

Reageren ?
Heb je interesse in een afwisselende en uitdagende baan en ben je beschikbaar voor 2 dagen per
week ? We nodigen je dan uit om contact met ons op te nemen. Meer informatie over de praktijken
vind je op https://huisartsenpraktijkmangard.nl en https://www.huisartsenpraktijkwarande.nl/
Je reactie en eventuele vragen kan je graag vóór 24 januari 2021 mailen aan:
annette@huisartsenpraktijkmangard.nl t.n.v. Mw. A. Mangard. Huisarts en praktijkhouder

