Wij zijn voor
gezondheidscentrum
Osdorp op zoek naar een:

huisarts

Wil jij ook:
- werken bij een waardegedreven stichting waar je
eigen patiënten hebt en waar we eigen innovaties
stimuleren?
- een leuke werkplek binnen een divers team van
professionals?
- een centrummanager die het regelwerk in de praktijk
op zich neemt, zoals ICT en administratie?
Dan is de SAG misschien wel iets voor jou.

die onze slogan onderschrijft:
“Osdorp together strong”
In de multiculturele wijk Osdorp in Amsterdam
Nieuw-West bieden wij zorg die ertoe doet
aan mensen die dit het meest nodig hebben.
Dat is zeker niet altijd makkelijke maar wel
belangrijke zorg: wij kunnen echt een verschil
maken voor onze patiënten.

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
(SAG) bestaat uit 17 gezondheidscentra
verspreid over Amsterdam en levert zorg aan
meer dan 90.000 Amsterdammers.
In onze professionele organisatie werken ruim
270 mensen met elkaar, waaronder huisartsen,
doktersassistenten, paramedici, en vele en
diverse praktijkondersteuners. Samen met een
vakkundig bedrijfsbureau bieden zij goede,
geïntegreerde eerstelijnszorg.

Geïnteresseerd?

Kom dan kennismaken. We nodigen je graag
uit voor een oriënterend gesprek. Of kom een
dagje waarnemen.
Bel met centrummanager Carla Prevoo,
06 30 26 17 46 of mail naar:
cprevoo@sag-amsterdam.nl
Direct solliciteren kan ook via:
hrm@sag-amsterdam.nl

SAG Osdorp specifiek:

- een stabiel team doktersassistentes en POH’s voor
diverse domeinen (generalistisch, jeugd, GGZ,
ouderen en somatiek) met wie je als huisarts
intensief samenwerkt;
- een anios en een aios huisartsgeneeskunde;
- werken volgens Krachtige Basiszorg: 15 minuten
consulten, 4D-model, intensieve samenwerking met
Sociaal Domein, buurtgerichte projecten, regiearts,
partnerschap bij regie op complexe patiënten;
- moderne praktijkvoering: online afspraken maken,
beeldbellen, inzage dossier via patiëntportaal + app.

Wij bieden jou:











begeleide intervisie met andere (nieuwe) SAGcollega’s en als je wilt supervisie: we zorgen dat je
goed kunt landen in je nieuwe rol;
je eigen patiënten met wie je na verloop van tijd een
persoonlijke band opbouwt;
vaste werk- en vrije dagen, planbare werktijden;
veel innovatie op thema’s als jeugd, GGZ, ouderen;
financiële rust, je pensioen en arbeidsongeschiktheid
zijn geregeld;
uitstekende arbeidsvoorwaarden, met max. € 7.692,bruto per maand;
een persoonlijk ontwikkelbudget;
parttime, fulltime, extra verlof voor mantelzorg of
sabbatical: bespreek met ons de mogelijkheden;
je kan ook starten als waarnemer.

