
 
 

Stressbestendige 

regelaar 

 

Wij hebben een 
vacature voor een 

assistente voor 
minimaal 28 uur in de 
week, verdeeld over 4 

werkdagen  
 

Ben je klantgericht, werk 
je zelfstandig en houd je 
van aanpakken? Kom dan 

kennismaken bij 
Verloskundigenpraktijk 
Breedstraat in Utrecht 

 
 Salaris conform CAO 

Huisartsenzorg schaal 4 
Ingangsdatum in overleg. 

Het betreft een tijdelijk 
contract met de intentie 

deze bij goed functioneren 
te verlengen. 

 
Sollicitaties en vragen voor 1 

mei naar: 
mirjam@verloskundigenbreedstraat.nl   

Het eerst gesprek zal plaats 
vinden op maandag 8 mei 

 
 

www.verloskundigenbreedstraat.nl 
 

 

We zijn een jonge en dynamische stadspraktijk. In ons 
team wordt iedereen uitgedaagd de beste zorg voor 
onze cliënten te realiseren, ideeën aan te dragen, die 
op te pakken en verantwoordelijkheid hiervoor te 
nemen. 
 
Als praktijkassistente ben je, in een duo-baan, de spil van 
onze praktijk. Je bent het eerste aanspreekpunt van 
cliënten, je bent verantwoordelijk voor het plannen van 
de afspraken, het toepassen van triage en het verwerken 
van de administratie. Kenmerkend voor jou is dat je hierin 
nauwkeurig en efficiënt te werk gaat, met altijd het 
belang van de cliënte voorop. Daar verstaan we onder dat 
je inlevend bent, de cliënte en de situatie goed kan 
inschatten, doortastend te werk gaat en een luisterend 
oor biedt. Daarnaast ben je een geboren regelaar met een 
hands on mentaliteit die ook nog eens stressbestendig is. 
Je weet prioriteiten te stellen en zaken zelfstandig en 
efficiënt op te pakken. Kortom, jij zorgt er voor dat 
cliënten en verloskundige zich gehoord en geholpen 
voelen. 
 
Wij zoeken een collega: 

- met minimaal een mbo opleiding, HBO is een pré 
- met minimaal 3 jaar werkervaring in een 

ondersteunende functie met klantcontact 
- met ruime ervaring en skills met het werken met 

computers  
- met goede type- en communicatieve vaardigheden 
- met goede kennis van de Engelse taal in zowel 

woord en geschrift 
- die woonachtig is in de regio Utrecht 
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