
 

Huisartsen in Gezondheidscentrum Reeshof in Tilburg zoeken een 

 

Praktijkmanager (22 uur) per 01-12-2021 

 

Vanwege het vertrek van onze huidige praktijkmanager per 1 december zijn we op zoek 
naar een opvolger.  

Ons goed georganiseerde en gezellige team bestaat uit 3 huisartsenpraktijken en is 
onderdeel van Gezondheidscentrum Reeshof. Wij leveren zorg aan meer dan 10.000 
patiënten en zijn NHG geaccrediteerd. In ons team werken 5 huisartsen, 2 praktijkondersteuners 
somatiek, 2 praktijkondersteuners GGZ, 1 praktijkondersteuner Jeugd, 1 praktijkverpleegkundige 
ouderenzorg, 9 doktersassistentes en een praktijkmanager. Daarnaast zijn wij opleidingspraktijk voor 
huisartsen, praktijkondersteuners en doktersassistenten. 

We zijn op zoek naar een enthousiaste praktijkmanager voor 22 uur per week. 

Als praktijkmanager ben je de spil in de praktijk die ervoor zorgt dat verschillende processen in de 
praktijk goed lopen. Je ontlast de huisarts van alle niet patiëntgebonden taken. Je bent 
verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en bevordering, in- en externe communicatie en 
personeelsbeleid. Je bent inzetbaar op de meest uiteenlopende taken. Je bent op de hoogte van 
ontwikkelingen in de (eerstelijns)zorg en adviseert de huisartsen proactief. Een open en positieve 
communicatiestijl is erg belangrijk voor deze functie. Je weet ook om te gaan met tegengestelde 
belangen en weerstanden. Je werkt gestructureerd en nauwkeurig.  

Wat vragen wij? 

Je hebt een afgeronde HBO-bachelor opleiding op het gebied van management en zorg of een 
afgeronde HBO-bachelor opleiding aangevuld met op de functie gerichte managementtrainingen 
en/of opleidingen. Bij voorkeur heb je ervaring met het werken in een huisartsenpraktijk.  

Wat bieden wij? 

Je kunt rekenen op een inspirerende werkomgeving. Wij bieden een zelfstandige en veelzijdige baan 
in een professioneel en enthousiast team. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO 
Huisartsenzorg. Inschaling vindt plaats in schaal 8 of 9 van deze CAO, afhankelijk van opleiding, 
kennis en ervaring. Werkdagen in overleg af te stemmen.  

Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 29-10-2021 naar 
Sylvia Weekers, huidige praktijkmanager (s.weekers@gcreeshof.nl). 

Voor nadere informatie kun je de website www.gcreeshof.nl bezoeken of een e-mail met je vragen 
sturen naar bovenstaand e-mailadres.  
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