
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij per 1 februari 2022 een 
 

ENTHOUSIASTE HUISARTS 

voor 3 tot 4 dagen per week. De huisartsen werken in loondienst. 

WIE BEN JIJ? 

Ben jij huisarts geworden om de geneeskunde in de volle breedte uit te 

oefenen? Wil je een langdurige band met je patiënten opbouwen door 

patiënten op naam te hebben? Ben je een open, betrokken en leergierig 

persoon?  Vind je het leuk om te schakelen tussen verschillende 

doelgroepen?  Werk je graag samen met andere disciplines om met hen 

zorg op maat te bieden voor jouw patiënt? Heb je een visie voor de 

huisartsenzorg in de toekomst en wil je deze visie graag delen en samen 

uitwerken? Ben je iemand met een goed gevoel voor interne 

verhoudingen en beschik je over uitstekende sociale en communicatieve 

vaardigheden? 

Dan zijn we op zoek naar jou! 

WIE ZIJN WIJ? 

Ons team bestaat uit 6 huisartsen die allemaal parttime werken.  We 

hebben patiënten op naam. Een enthousiaste groep assistentes, 

praktijkondersteuners en een verpleegkundig specialist GGZ maken ons 

team compleet. We hebben niet alleen oog voor de patiënt, maar ook 

voor elkaar. We dragen bij aan de opleiding van (huis)artsen, 

doktersassistentes en praktijkondersteuners.  

GEZONDHEIDSCENTRUM LUNETTEN 

Wij leveren als gezondheidscentrum de zorg aan zo’n 9000 patiënten.  In 

het gezondheidscentrum bevinden zich diverse disciplines zoals een 

apotheek en fysiotherapie. Onze wijk is een jaren 80 wijk met veel groen, 

gelegen aan de rand van Utrecht. Visites kunnen op de fiets. De populatie 

is gemêleerd en daarmee een afspiegeling van de maatschappij. Dit 

betekent dat je alle leeftijden en achtergronden met hun eigen 

problemen bij ons tegen zal komen. De huisartsen en 

praktijkondersteuners hebben ieder hun eigen kwaliteiten voor deze 

verschillende doelgroepen. Dit vanuit onze visie wat in de eerste lijn kan 

ook in de eerste lijn blijft.  

 

 

 

  GEZONDHEIDSCENTRUM 
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  OERAL 1 
  3524DS UTRECHT 
 

 
 

   INTERESSE? 
    
   Heb je nog vragen? 
   Neem  dan contact op met 
   ons centrum: 
   030-2894019. 

   Een van onze huisartsen belt 
   je graag terug om je vragen 
   te beantwoorden. 

 
 
   SOLLICITEREN 
    
   Je kunt je sollicitatie voor 15     
   november sturen naar:  
   personeelszaken@gezondsgu.nl  
   t.a.v. mw. Dieneke Smit, 
   personeelsadviseur.    
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