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Wij zoeken een scherpe  
coördinator scholingen  
                           voor 24 uur 

 
Wij zijn Dokter Drenthe.  Onze organisatie helpt Drentse huisartsen met meer tijd voor hun 

spreekuur, zodat zij ruimte hebben voor het leveren van goede zorg; 24 uur per dag. Ook 

hebben we vier huisartsenspoedposten waar mensen terechtkunnen wanneer ze acute 

huisartsenzorg nodig hebben als de praktijk van de eigen huisarts gesloten is. Dat is in de 

avond-, nacht- en weekenduren en op feestdagen. 

 

Wij organiseren, faciliteren en ontwerpen steeds meer scholingen en brengen ons team dit 

jaar in stelling.  Daarom zijn we op zoek naar een collega die met ons meebouwt aan een sterke 

scholingsafdeling. Samenwerken én een hoge mate van zelfstandigheid is noodzakelijk in ons 

kleine - maar fijne - team. En kennis van AFAS is een pré.  

 

Wat ga je doen?   

Als coördinator scholingen organiseer en coördineer je het scholingsaanbod voor huisartsen, 

praktijkmedewerkers en medewerkers van de huisartsenspoedposten. Dat doe je niet alleen. 

Samen met 3 collega’s organiseer je een Drents scholingsaanbod van hoge kwaliteit, dat 

aansluit op actuele ontwikkelingen en op de behoeften vanuit de praktijk.  Je volgt de regionale 

en landelijke ontwikkelingen, inventariseert de scholingsbehoefte bij Drentse zorgverleners en 

onderhoudt het netwerk van samenwerkingspartners en andere scholingsaanbieders. 
 

We zoeken 

Een goede planner die nauwkeurig werkt, scherp en assertief is. Uitgerust met uitstekende 

communicatievaardigheden én een portie gezonde humor.  Zo flexibel als je bent, vind je het 

leuk om ook af en toe ’s avonds een scholing te bezoeken of aanwezig te zijn bij een 

vergadering met huisartsen. 

 

Heb jij?  

 minimaal werk en denkniveau MBO+ niveau 

 kennis en ervaring met werkprocessen op het gebied van scholingen 

 zorgvuldig organisatietalent  

 een verbindende persoonlijkheid en leg je makkelijk relaties 

 

Dan hopen we dat je reageert! 
Wij bieden je een leuke werkomgeving in een organisatie die volop in beweging is met 

gedreven collega’s in een informele werksfeer. Bij ons vind je een goed gevulde koelkast, vers 

fruit en leuke teamuitjes. We werken hybride, dus een deel thuiswerken kan.  
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Je wordt ingeschaald in de CAO Huisartsenzorg, schaal 7 (min € 3331,- max € 4380- bruto 

per maand bij een fulltime werkweek van 38 uur per week). Voldoe je nog niet helemaal aan 

alle eisen? Wij staan open voor jong talent en zorgen dat je met de juiste ondersteuning 

toegroeit naar een volwaardig coördinator scholingen. 

 
Is dit jouw baan?  

Solliciteer dan meteen en stuur je CV mét motivatiebrief vóór 7 februari in via ons portaal 

door hier te klikken.  

 

De 1e gesprekken vinden plaats op 15 februari. Is er sprake van een match? Dan vindt het 

tweede gesprek plaats op 23 februari.  

 

Meer weten? 

Heb je vragen over de procedure? Stel ze gerust en bel of whatsapp Irene van den Berg, HR 

adviseur, via 06 2312 5048. Irene is bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag. Heb je 

inhoudelijke  vragen over de functie, neem dan contact op met Ingeborg Bakker, manager 

praktijkvoering via i.bakker@dokterdrenthe.nl. 

 

 

 


