
 
 

Nucleuszorg is een ondersteunende eerstelijns-organisatie van en voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Samen met huisartsen, verpleegkundig 
specialisten, triagisten, praktijkondersteuners Somatiek of GGZ werken wij aan optimale huisartsenzorg voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen. Onder 
Nucleuszorg vallen diverse B.V. ’s. 
 

Voor de huisartsenpraktijk in Aardenburg zijn wij op zoek  
naar een enthousiaste:  

 
Praktijkondersteuner Somatiek  (POH-S) 

gediplomeerd of in opleiding 
voor 16 tot 24 uur gemiddeld per week 

 
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van door de huisarts gedelegeerde medisch-inhoudelijke zorgtaken aan patiënten met een chronische 
aandoening zoals DM, Astma/COPD en cardiovasculaire problematiek. Daarnaast heb je kennis van en oog voor de zorg voor kwetsbare ouderen.  
Je houdt zelfstandig spreekuur waarbij je zorg draagt voor voorlichting, educatie en instructies aan de patiënt en je legt tevens huisbezoeken af. Je verzorgt 
jouw eigen patiëntenadministratie en je hebt een belangrijke taak op het gebied van kwaliteitszorg. Kortom een uitdagende baan!  
 
Wij bieden jou: 
Je komt te werken voor een betrokken werkgever in een organisatie en temidden van een team van collega’s, waar een prettige, informele en open 
werksfeer heerst. Je standplaats wordt Aardenburg. 
De werktijden worden vastgesteld in overleg met de huisarts, maar vallen binnen kantoortijden:  
van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.30 uur.  
 
Je komt in dienst van Nucleus Facilitair B.V. onder voorwaarden van de CAO Huisartsenzorg.  
Het salaris is voor een gediplomeerde praktijkondersteuner afhankelijk van opleiding en werkervaring: salarisschaal 7 , min. € 3.099 – max. €  4.074 bruto op 
fulltime basis.  
 
Binnen Nucleuszorg is ruimte voor ontwikkeling zoals het volgen van cursussen etc. 
 
Wat wij zoeken in de kandidaat: 

 HBO werk- en denkniveau;  

 Diploma HBO Verpleegkunde behaald; 

 Geldige verpleegkundige BIG registratie; 

 Afgeronde postbachelor opleiding tot POH óf bereidheid deze te volgen via Avans+ middels een leer-/arbeidsovereenkomst, dit naast je uren bij 
Huisartsenpraktijk Aardenburg; 

 Ervaring en affiniteit met patiënten met een chronische ziekte en met ouderen;  

 Communicatieve, organisatorische en sociale vaardigheden;  

 Zelfstandig kunnen functioneren en prettig kan samenwerken met de huisarts en de collega’s;  

 Kennis van de sociale kaart van Zeeuws-Vlaanderen is een pré.  
Je beheerst de volgende competenties: communicatief vaardig, flexibiliteit, integriteit, resultaatgerichtheid, om kunnen gaan met weerstand en 
oplossingsgericht.  
 
Interesse of vragen? Neem contact met ons op! 
Uitgebreide informatie over Nucleuszorg of Huisartsenpraktijk Aardenburg kun je vinden op de website: www.nucleuszorg.nl of 
www.huisartsenpraktijkaardenburg.praktijkinfo.nl.  
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Christiane de Badts, bedrijfskundig manager Nucleus Chronische Zorg via telefoonnummer: 06-
16854684 of c.debadts@nucleuszorg.nl.  
 
Sollicitaties: 
Stuur jouw sollicitatiebrief en Curriculum Vitae onder vermelding van “vacature praktijkondersteuner somatiek” a.s. per e-mail naar hr@nucleuszorg.nl. 
Het is onnodig om te solliciteren, wanneer je niet aan de functie-eisen voldoet. 
 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. 

 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  
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