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Vacature Doktersassistente 
 

Wij zoeken een doktersassistente ter uitbreiding van ons team – flexibiliteit in 
werkdagen & -tijden! 
 
Wat ga je doen? 
Als assistententeam staan wij gezamenlijk voor de telefonische triage voor onze klanten.  
Jij voert zelfstandig jouw deel uit, bestaande uit o.a. patiënten telefonisch te woord 
staan, adviseren, het plannen van afspraken, bespreken van uitslagen en het verwerken 
van medische post in dossiers. Alsof je in de huisartsenpraktijk zelf aan het werk bent, 
maar dan met alle tijd voor de bellende patiënt.  
Je bent stressbestendig en je kunt goed prioriteren als er meerdere zaken tegelijk 
aandacht vragen. Nee, we laten je niet zwemmen: er is ruimte voor kennismaking met 
onze organisatie en werkwijze en zullen je begeleiden in je werkzaamheden. Wij gaan 
voor samenwerking en ondersteunen elkaar waar nodig.  
 
Waar ga je werken? 
Stichting De PraktijkLijn is in feite de doktersassistente op afstand voor verschillende 
huisartsenpraktijken door heel Nederland. Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardige 
telefonische hulpverlening en triage daar waar de praktijk ondersteuning nodig heeft. 
Je werkt vanuit ons kantoor op het bruisende Strijp-S in Eindhoven. 
 
Wie ben jij? 

o Een gediplomeerde doktersassistente, betrokken en enthousiast; 
o Enkele jaren werkervaring in een huisartsenpraktijk; 
o MBO+ werk en denkniveau; 
o Goede beheersing van telefonische vaardigheden; 
o Ben je in het bezit van je triagediploma? Dan scoor je bonuspunten! 
o Én bovendien is het fijn samenwerken met jou! 

 
Zeker niet onbelangrijk: wat bieden we jou? 

o Een functie bij een innovatieve organisatie die volop in ontwikkeling is;  
o Flexibele werkdagen en -tijden, zowel full- als parttime is mogelijk; 
o Mogelijkheden tot het volgen van een aanvullende opleiding/ scholing; 
o Goede begeleiding op de werkvloer; 
o Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 
o Een salaris passend bij kennis, ervaring en opleiding volgens cao 

Huisartsenzorg. 
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Wij zijn benieuwd naar jou! 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan gerust contact op met Francé Aerts, 
via telefoonnummer: 040-3041517.  
Solliciteer je liever direct? We ontvangen graag je cv en motivatiebrief in pdf via 
info@praktijklijn.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


