
  

 

Gezocht:  
 

Praktijkmanager  
m/v 

 
(24 uur per week) 

De Huisartsenorganisatie Kop van Noord-

Holland (HKN) ondersteunt, d.m.v. het 

organiseren van huisartsenposten en 

zorggroepen, 85 huisartsen uit de 

Noordkop  (Schagen, Den Helder en Texel) 

in zowel de dagzorg als de avond-, nacht- 

en weekendzorg.  

HKN is een relatief kleine organisatie met 

een breed takenpakket. De activiteiten 

hebben zich de afgelopen jaren flink 

uitgebreid met o.a. Ouderenzorg, basis 

GGZ zorg, Praktijkmanagement en een 

huisartsenpraktijk.  

Onze kernwaarden zijn kwaliteit, 

professionaliteit, ondernemerschap, 

daadkracht en verbinding. Door de 

beperkte omvang zijn de lijnen kort en er 

heerst een prettige werksfeer. 

Een contract voor bepaalde tijd op basis 

van 24 uur per week wordt aangeboden 

met uitzicht op verlenging bij wederzijdse 

tevredenheid. Arbeidsvoorwaarden zijn 

conform cao Huisartsenzorg met een 

waardering van de functie in schaal 9.  

 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
 

 

Werken in een dynamische 
omgeving waar geen dag 

hetzelfde is? 

Als praktijkmanager ontlast je de huisarts van alle niet 

patiëntgebonden taken. De ene dag ligt je focus op P&O 

werkzaamheden terwijl je de volgende dag bezig bent met het 

schrijven van het jaarplan of het behalen van een 

kwaliteitskeurmerk. Je bent dus inzetbaar op de meest 

uiteenlopende taken. Je denkt zowel uitvoerend als strategisch 

met de praktijk mee. Bij de uitvoering van je functie wordt je o.a. 

ondersteund door de HKN afdelingen P&O, financiën, kwaliteit, 

ICT en communicatie.  

 

In deze functie kan je het beste uit jezelf halen en tegelijkertijd 

bijdragen aan de ontwikkeling van de huisartsenzorg. Ben jij 

proactief en daadkrachtig? Ben je goed in bruggen bouwen en 

functioneer je goed in wisselende situaties? Kun je zelfstandig 

werken en durf je verantwoordelijkheid te nemen? Heb je 

minimaal drie jaar ervaring in een leidinggevende functie en 

beschik je over goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden? Dan ontvangen wij graag jouw 

motivatie en CV voor 16 april a.s. via onderstaand mailadres. 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 20 april. 

 

Meer weten over onze organisatie en deze functie? 

www.hknhuisartsen.nl - pz@hknhuisartsen.nl t.a.v. mevrouw L. 

Stokman (06-28358629). 

 

http://www.hknhuisartsen.nl/
mailto:pz@hknhuisartsen.nl

