
 

 

 
 

Stichting Gezondheidscentra Utrecht is voor haar gezondheidscentrum Het Zand op zoek naar 
een: 

 
Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) 

Parttime 12 uur per week 
 

 Werkdagen en startdatum zijn in overleg en flexibel in te vullen. 
 

De SGU bestaat uit de gezondheidscentra Lunetten, FitLunetten, Hoograven en Het Zand.  
Wij zijn een ambitieus multidisciplinair gezondheidscentrum en hebben een gerichte visie op sterke 
en brede, wijk- en doelgroepgerichte 1e lijns-zorg. In ons centrum zitten meerdere eerste-lijn 
disciplines, waarmee een goede samenwerking en laagdrempelig intercollegiaal overleg, zoals 
Fysiotherapie, Apotheek, Logopedie, Verloskundigen, Podotherapie. 
 
De wijk Het Zand, gelegen in Leidsche Rijn - Utrecht, is een Vinex-wijk in opbouw met een hele 
diverse populatie. Onze praktijk groeit mee met de groei van de wijk. Momenteel hebben we ruim 
9000 patiënten ingeschreven. We werken in huisartsen-duo’s met patiënten op naam per huisarts. 
Ons team bestaat uit 4 vaste huisartsen, 2 vaste waarnemers, 4 assistenten, 2 baliemedewerkers, 
2 POH-s, 1 POH-b en 2 POH-GGZ.  
 
Ben jij die enthousiaste, zelfstandige collega die ons team tijdelijk kan versterken en die: 

✓ Geregistreerd is als PVH/HBO verpleegkundige (niveau 5) en/of; 

✓ De opleiding POH-S heeft afgerond; 

✓ Als aandachtspunt ASTMA/COPD heeft; 

✓ Zelfmanagement belangrijk vindt en in staat is cliënten hierin te enthousiasmeren en 

ondersteunen; 

✓ Graag samen werkt met andere disciplines; naast huisartsen en doktersassistenten zijn dit 

bv. de thuiszorg; 

✓ Goed in teamverband kan werken en stressbestendig is. 

Wat bieden wij?  

✓ Een prettig werkklimaat; in een goed samenwerkend netwerk van zorgverleners als 

thuiszorg, psycholoog, fysiotherapie en apotheek; 

✓ Een leuk, gezellig team met dagelijks gezamenlijke lunch- en koffiepauzes met jaarlijks 

leuke teambuildings-uitjes en laagdrempelig onderling overleg. 

✓ Een diverse patiëntenpopulatie; 

✓ Een NHG-geaccrediteerde praktijk;  

✓ Arbeidsvoorwaarden conform CAO Huisartsenzorg, salarisschaal 7, waarbij inschaling 

afhankelijk is van opleiding en ervaring. 

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Brechje Tinnemans, (huisarts, 
praktijkcoördinator) telefoonnummer 030 – 658 59 11.  
Voldoe jij aan de eisen en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging stuur dan je sollicitatie met cv 
vóór 1 juni a.s., naar mw. Dieneke Smit, HR, e-mail adres : personeelszaken@gezondsgu.nl  
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