
Gezondheidscentrum Reeshof 

zoekt een 

 

Office manager (16-20 uur) per 15-10-2020 

Voor het multidisciplinaire team van de aan het Gezondheidscentrum Reeshof 
gelieerde Stichting Samenwerkingsverband Eerstelijnsgezondheidszorg  
Reeshof (SER) zijn wij op zoek naar een office manager. 

De SER organiseert de wijkgerichte samenwerking tussen de huisartsenzorg en 
de verschillende andere domeinen van hulpverlening in de wijk. 

Het takenpakket bestaat o.a. uit ondersteuning van het management van de Stichting, de 
huisartsenpraktijken en de fysiotherapiepraktijk.  
Meer concreet bevat dit takenpakket onder andere:  

 plannen, organiseren en faciliteren/organiseren van bijeenkomsten 
 onderhouden contacten met de verschillende disciplines binnen het 

gezondheidscentrum 
 coördinatie van de beweegprojecten 
 bijhouden van de website en het wachtkamerscherm 
 ondersteuning datamanagement 
 ondersteuning samenwerkingsprojecten in de wijk 
 zeer uiteenlopende administratieve en ondersteunende werkzaamheden. 

. 
Wat vragen wij? 
Gezien het takenpakket zijn wij op zoek naar een ‘duizendpoot’ op HBO-niveau die weet van 
aanpakken en talent heeft voor organiseren en bereid is veel te leren. Uitstekende 
mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal en ervaring met alle 
onderdelen van Office is een voorwaarde. 
Ben je stressbestendig, professioneel, leergierig, gezellig, ben je in het bezit van goede 
sociale vaardigheden en kun je zelfstandig werken in teamverband, dan nodigen wij je van 
harte uit om te reageren. 
 
Wat bieden wij? 

 Je kunt rekenen op een inspirerende werkomgeving.  
 Wij bieden een zelfstandige en zeer afwisselende baan in een professionele, 

dynamische werksfeer.  
 Om je verder te kunnen ontwikkelen bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van 

een opleiding praktijkmanager huisartsenzorg.  
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Huisartsenzorg. Als aanvangsschaal 

geldt schaal 7. 
 
Heb je belangstelling voor deze veelzijdige functie?  
Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk 02-10-2020 naar  
Sylvia Weekers, projectleider wijkgericht werken 
directie@gcreeshof.nl  
Voor nadere informatie kun je onze website www.gcreeshof.nl bezoeken 
of bellen naar Sylvia Weekers, 06 - 511 158 40. 


