
Interesse?
Spreekt deze vacature je aan en wil je solliciteren? 
Stuur dan een mail met jouw CV en motivatiebrief naar:  
werkenbij@ceulenklinieken.nl. 

Wie zijn wij?
Ceulen Klinieken is een jong en snelgroeiend Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Amersfoort, Breda, 
Helmond, Schiedam en Uden. Binnenkort ook in Maarssen en Utrecht (Leidsche Rijn). Patiënten kunnen bij ons terecht voor de 
diagnostiek en behandeling van alle dermatologische en flebologische aandoeningen. Daarnaast bieden wij huidtherapeutische 
zorg aan. Bij Ceulen Klinieken bieden we hoogwaardige zorg in een kleinschalige omgeving, waarbij persoonlijke aandacht voor 
de patiënt en de ontwikkeling van medewerkers centraal staan. 

Werken bij Ceulen Klinieken
Als doktersassistent werk je op een vaste locatie in een multidisciplinair enthousiast team in een prettige werkomgeving. 
De gedrevenheid en prettige werksfeer binnen ons team maken deze werkplek interessant voor een ambitieuze en 
enthousiaste doktersassistent die het een uitdaging vindt om de patiënt zo goed mogelijk te helpen en aandacht heeft 
voor het verhaal achter de patiënt. 

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste collega met een afgeronde 
opleiding tot doktersassistent die het aanspreekt 
om in een jonge, groeiende en zelfstandige 
organisatie te werken. Je bent een ervaren, 
allround en volledig gediplomeerde dokters-
assistent en je vindt het een uitdaging om 
het overzicht te bewaken tussen de diverse 
werkzaamheden. Ook ben je communicatief 
sterk, patiëntgericht en streef je continu naar 
een hoog niveau van zorg voor jouw patiënten. 

Doktersassistent Breda (24-32 uur per week/startdatum in overleg)

VACATURE:

www.ceulenklinieken.nl

Werkzaamheden

Assisteren van de dermatoloog bij het spreekuur
Assisteren bij diverse behandelingen
Zelfstandig uitvoeren van medisch technische handelingen 
zoals wondverzorging, bloedprikken, zwachtelen, hechtingen 
verwijderen, wratten aanstippen, lichtcabine instellen
Balie werkzaamheden zoals telefoon opnemen, inschrijven van 
patiënten en voorbereiden van het spreekuur
Patiënten voorzien van informatie (voor-/nazorg behandelingen)

Wij bieden
Een veelzijdige functie in een stimulerende werkomgeving

Marktconform salaris

Arbeidsvoorwaarden conform CAO Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)


