
VACATURE   
- Doktersassistent Huisartsenpraktijk UvA - 
januari 2023 
 
 
Opleidingsniveau:  MBO  
 
 
Houd jij van:  
 
Zet jij de patiënt altijd op de eerste plek en lijkt het jou leuk om te komen werken bij een 
gezellige, professionele en veelzijdige huisartsenpraktijk van de Universiteit van Amsterdam? 
Wij zijn op zoek naar een Doktersassistent die minimaal 24 uur per week aan de slag wil! 
 
Wat ga je doen?  
 
Doktersassistent worden bij de huisartsenpraktijk van de Universiteit van Amsterdam 
betekent contact houden met patiënten via de mail, telefoon en face-to-face. Je zal afspraken 
met de patiënten gaan inplannen en de gegevens die voor die afspraken nodig zijn 
achterhalen en vastleggen. 
Daarnaast krijg je hier de kans om echt zelfstandig aan de slag te gaan. Tijdens een eigen 
assistentenspreekuur zal je medisch-technische handelingen gaan verrichten. 
  
Wat neem je mee? 
  

• De belangrijkste eis voor deze baan als Doktersassistent(e) is dat je in bezit bent van 
het juiste diploma. 

• Je stelt je dienstverlenend op hebt natuurlijk een engelengeduld; 
• Je kunt informatie in begrijpelijke taal aan anderen mondeling en schriftelijk duidelijk 

overbrengen, ook in het Engels; 
• Je bent in staat gestructureerd te blijven werken onder tijdsdruk en houdt het 

overzicht; 
• Je voert werkzaamheden op een zorgvuldige manier uit en bent nauwkeurig in de 

afwerking van taken en producten, de correctheid van vastgelegde gegevens is 
vanzelfsprekend zeer belangrijk; 

Naast de hierboven genoemde competenties zijn er geen eisen aan deze functie verbonden, 
bijvoorbeeld in werkervaringsjaren. Je bent hier van harte welkom als starter op de 
arbeidsmarkt!  
  
Wat bieden we jou? 
  
Jij kan per direct aan de slag als Doktersassistent(e) voor minimaal 24 uur per week.  
Werkdagen & -tijden zijn maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. Maandag- en 
donderdagavonden kunnen ook als je dat wil.  
De functie valt in schaal 7 van de cao Nederlandse Universiteiten. De beloning valt daarmee 
hoger uit dan de CAO huisartsen. 
  



Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, 
€2.471 tot €3.336 bruto per maand op basis van een volledige werkweek van 38 uur (schaal 
7). Dit is exclusief 8 % vakantie- en 8.3 % eindejaarsuitkering en een 
beroepsonkostenvergoeding. 
 
Over ons 
 
De huisartsenpraktijk van de Universiteit van Amsterdam is er voor alle studenten, maar ook 
alle andere patiënten met behoefte aan een huisarts. 
Alle studenten van de UvA, HvA en Rietveld Academie in Amsterdam, waar je ook woont, 
kunnen zich bij de praktijk laten behandelen door een huisarts met specifieke kennis van de 
studie en het studentenleven. In de praktijk hangt een ontspannen sfeer, waarbij de zorg 
natuurlijk wel altijd op de eerste plaats komt. 
 
Vragen? 
 
Voor vragen over de functie kun je tijdens kantooruren contact opnemen met:  
Sietse Wieringa, Huisarts-directeur  
Ester van Run, Praktijkmanager 
T: 020 525 2766 
E: e.m.m.vanrun@uva.nl  
 
Herken je jezelf in het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie? Dan zien we jouw brief 
en cv graag tegemoet. We verheugen ons op jouw reactie. 
 
 


