
 

 
 
 

Gezondheidscentrum Samen Beter  
zoekt een huisarts 

 

Wie zijn wij? 

Stichting Samen Beter is een zelfstandig, multidisciplinair, eerstelijnszorg 

Gezondheidscentrum in een volkswijk in ’s-Hertogenbosch-Oost. Het centrum bestaat sinds 

1980 en is een platte organisatie zonder winstoogmerk. Onze filosofie: gezondheid is meer 

dan niet ziek zijn! 

 

Wat bieden wij?  

Wij zijn een goed georganiseerd, ISO 9001:2015 gecertificeerd gezondheidscentrum 

waarbinnen laagdrempelig en intensief samengewerkt wordt, zowel intern als in de wijk.      

Samen Beter is een loondienstcentrum en biedt salariëring volgens de overgangsregeling 
CAO Gezondheidscentra. 
 
Wij bieden opleidingsplek voor huisartsen, verpleegkundige specialist en 
centrumassistenten. 

Wij maken deel uit van de zorggroep BeRoEmD. Voor de diensten zijn we aangesloten bij de 

Huisartsenposten Oost-Brabant.  

Maar bovenal bieden wij een dynamische werkomgeving met volop gelegenheid je talenten 

verder te ontdekken en jezelf te ontplooien.  

 

 

 



 

Wat vragen wij?   

Per 1 januari 2021 zoeken wij een nieuwe collega voor 3 dagen per week.  

Deze vacature kan ook door twee collega’s ingevuld worden, dus solliciteer eventueel met  

een vriend(in) of studiegenoot. 

Onze ideale kandidaat:  

• Is betrokken bij de filosofie van Samen Beter 

• ziet samenwerking als een kans 

• is geïnteresseerd in de mens achter de klacht 

• heeft affiniteit met onze diverse, deels multiculturele populatie 

• is communicatief vaardig 

• ziet kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling 

• wil graag betrokken worden bij beleidszaken en vindt het prettig dat praktische zaken 

door het management geregeld worden 

• gaat de uitdaging aan om Samen Beter nog beter te maken 

• beschikt uiteraard over een over een huisartsdiploma, staat ingeschreven in het 

register huisartsgeneeskunde KNMG en heeft bij voorkeur enkele jaren werkervaring 

 

Enthousiast geworden? We zien uit naar jouw reactie met CV en motivatiebrief waarin je 

aangeeft waarom je in ons team past.  

 

Reacties graag  naar 

Email: directie@samenbeter.nl 

Voor meer informatie Tel: 073-6148850 (Marisol Espinoza / Servanne Versteegen)  

Of kijk op onze website: www.samenbeter.nl 
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