
HUISARTSENPRAKTIJK MC GELDERLANDPLEIN te Amsterdam 

 
Wij zijn per 01-03-2023 op zoek naar een praktijkondersteuner GGZ 

voor 1 tot 2 dagen per week om ons team te versterken.  
 
Wie zijn wij?  

Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Gelderlandplein in Buitenveldert 
Amsterdam. Een gezellig, dynamisch team van 7 huisartsen, 1 anios, 1 aios, 1 

praktijkmanager, 2 poh-GGZ, 2 poh-ouderen 1 poh-S en 5 assistentes. Een grote 
praktijk met 7.000 patiënten. Wij werken met Tetrahis en e-health module 
Karify. We zijn een positief ingesteld team en zetten ons met veel enthousiasme 

in voor onze patiënten. Ondanks de grootte van de praktijk is het een hecht 
team, waarin laagdrempeligheid, collegialiteit en korte lijnen belangrijk zijn.  

 
Onze populatie kenmerkt zich met name door diversiteit: meerdere 
nationaliteiten, alle leeftijden, alle lagen van de bevolking. 

Kijk voor meer informatie en om een indruk te krijgen van ons centrum op 
www.huisartsmcg.nl 

Wat zoeken wij in jou: 

• Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandige collega die voldoet aan het 
profiel van de POH GGZ 

• Je ondersteunt, begeleidt en behandelt patiënten met verschillende 
psychosociale problematiek 

• In je werkwijze richt je je op de mogelijkheden en oplossingen in plaats 

van enkel te richten op beperkingen en problemen. Je bent goed in 
samenwerken en overleggen met de huisartsen en collega POH-GGZ. Je 

blijft actief op de hoogte van de sociale kaart en toont initiatief in het 
samenwerken met ketenpartners. Je kan bij de patiënt op tijd signaleren 
wanneer er sprake is van een vermoeden van een DSM 5 diagnose en 

verwijst op tijd en adequaat door. Je kunt goed zelfstandig werken en bent 
initiatiefrijk  

• Je hebt affiniteit met positieve gezondheid, herstel, versterken van eigen 
regie en een brede systemische kijk op de problemen en oplossingen 

• Ervaring in de huisartsenpraktijk is een pre, geen must 

• Ervaring met Tetrahis is een pre 

 

Ons aanbod: 

• Per direct een veelzijdige baan in dienstverband voor 1 tot 2 dagen per 

week. Werkdagen en -tijden zijn in overleg. Met mogelijkheid tot groei 

naar 3 dagen.  

• Contract voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband 

• Aanstelling is in loondienst; salaris conform CAO. Of via 

detacheringsbureau  

• Een leuk team om mee te werken! 

• Gezamenlijke lunches verzorgd door de praktijk 

• De leukste teamuitjes ooit 

 

Ben jij enthousiast? Ben jij dé kandidaat die wij zoeken?  

Stuur dan een motivatiebrief en CV naar: irenelevinson.mcg@gmail.com 

http://www.huisartsmcg.nl/

