
 

WAT GA JE DOEN? 

Gedurende de opleiding via opleidingsinstituut Scalda in Goes word je opgeleid 

tot Doktersassistent. Je verzorgt onder andere de triage van de patiënt, dit kan 

telefonisch zijn of aan de balie op de huisartsenpost in Terneuzen en Oostburg. 

Je bepaalt de urgentiegraad van de klacht en kiest de daarbij behorende actie. 

Daarnaast assisteer je de huisarts bij de medische ingrepen of verricht je in 

opdracht van de huisarts medische handelingen en het vervolg daarvan. Verder 

voer je administratieve en organisatorische werkzaamheden uit volgens de 

gegeven richtlijnen en protocollen.  

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU EN WAT IS JE VOOROPLEIDING? 

KENNIS:  

- Minimaal MBO niveau 3 afgerond opleidings- en denkniveau in de 

gezondheidszorg (of vergelijkbaar) 

VAARDIGHEDEN: 

- Goede communicatieve vaardigheden, medische kennis en stressbestendigheid 

- Patiëntvriendelijk, betrouwbaar en zelfstandig 

- Flexibel en bewust op zoek naar een functie tijdens de avond-, nacht- en 

weekenduren en feestdagen 

- Bij voorkeur werkervaring hebben of affiniteit hebben met de zorg 

 

WAT BIEDEN WIJ? 

Een fijne leer-/werkomgeving binnen de huisartsenpost en in een 

huisartsenpraktijk in Zeeuws-Vlaanderen waar je stage gaat lopen. 

Toegankelijke, collegiale en enthousiaste collega’s. Er heerst een persoonlijke en 

vriendelijke werksfeer, de werknemers en huisartsen zijn erg betrokken en zij 

verrichten de werkzaamheden op professionele wijze.  

 

ARBEIDSVOORWAARDEN | O.A. SALARIS 

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform cao-Huisartsenzorg. Hierbij gaat het om 

een leer-/arbeidsovereenkomst per 1 september 2023 voor 24 uur per week, 

voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleiding: gemiddeld 3 jaar. Functie: 

Leerling Doktersassistent. Het salaris wordt bepaald aan de hand van de 

leerlingenschaal van deze CAO, let op: Wettelijk Minimum Loon (WML) =   

max. € 1.934,40 bruto op fulltime basis. Klik hier voor meer informatie m.b.t.  

het WML. Hierbij de intentie om na diplomering tot Doktersassistent en 

gebleken geschiktheid over te gaan op een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. Inschaling na het behalen van het Diploma Doktersassistent 

vindt plaats in schaal 4 (minimaal € 2.274 - maximaal  € 3.190). Bij het behalen 

van het diploma tot Triagist word je ingeschaald in schaal 5 (minimaal € 2.508 - 

maximaal € 3.466). De onregelmatige werktijden worden beloond met een 

leuke toeslag volgens cao.  

 

INTERESSE? 

Ben je benieuwd geworden en/of heb je vragen, dan kun je per e-mail contact 

opnemen met Heidi Hage-Rovers, waarnemend meewerkend teamleider 

triagisten, h.rovers@nucleuszorg.nl. Stuur jouw sollicitatiebrief met Curriculum 

Vitae, onder vermelding van “vacature DA i.o.” vóór donderdag 6 april 2023 per 

e-mail naar hr@nucleuszorg.nl.   

 

 

Functie: 

Leerling Doktersassistent 

Volledig opleidingstraject  

tot Doktersassistent en 

vervolgens tot Triagist 

 

voor 24 uur per week 

per 1 september 2023 

 

Sluitingsdatum vacature:  

donderdag 6 april 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nucleus Huisartsenposten B.V. 

Vlietstraat 12 

4535 HA Terneuzen 

0115-643002 

hr@nucleuszorg.nl 

www.nucleuszorg.nl 

 

Hap jij toe en wil je meer weten over 

Nucleuszorg? Bezoek dan de website! 

https://www.lhv.nl/product/cao-huisartsenzorg/
https://www.lhv.nl/wp-content/uploads/2022/12/Cao-huisartsenzorg-2023-SALARISTABEL.pdf
https://www.lhv.nl/wp-content/uploads/2022/12/Cao-huisartsenzorg-2023-SALARISTABEL.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023
https://www.lhv.nl/product/cao-huisartsenzorg/
mailto:h.rovers@nucleuszorg.nl
mailto:hr@nucleuszorg.nl
http://www.nucleuszorg.nl/

