
   

  1 

 

 

 

 

 

 

 

. 

DeSeizoenen, locatie Overkempe in Olst is een woon-werkgemeenschap voor 136 
volwassenen met een verstandelijke handicap. Overkempe heeft ruim 20 woonhuizen 
en 13 werkplaatsen waaronder een boerderij, bakkerij, wasserij, weverij, winkel, 
hout- en metaalwerkplaats en belevingsgerichte en dienstverlenende werkplaatsen. 
De locatie Overkempe heeft de expertise en het specifieke aanbod om cliënten 
met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en oudere 
cliënten met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende dementie 
adequaat te ondersteunen. 

Wat ga je doen als doktersassistent(e)? 
De doktersassistent(e) ondersteunt de artsen en verricht medisch-technische 
handelingen onder verantwoordelijkheid van de arts.  
Daarnaast verzorgt de doktersassistent(e) administratieve en secretariële 
ondersteuning ten behoeve van de medische dienst.  
Het bestellen, klaarmaken en verdelen van medicijnen maakt ook onderdeel uit van 
je functie. 

DeSeizoenen| locatie Overkempe te Olst is per 1 februari 2020 op zoek naar een: 

Doktersassistent(e) 
Voor gemiddeld 24 uur per week  
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Wat bieden wij? 
 Jaarcontract met de intentie om deze te verlengen naar onbepaalde tijd; 
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg FWG 40; 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering. 

Wat vragen wij van jou? 
 Inhoud kunnen geven aan onze antroposofische grondslag; 
 MBO diploma doktersassistent(e);  
 Affiniteit met de doelgroep; 
 Kennis van levensreddende handelingen en van bedrijfshulpverlening (in 

bezit van certificaat) is een pré; 
 Je bent een organisatietalent en hebt een zelfstandige werkhouding. 

Interesse? Reageer dan! 
Wil jij DeSeizoenen|Overkempe alvast in vogelvlucht leren kennen voordat je 
reageert? Check dan onze vlog https://youtu.be/js35XB368cw of de website 
www.deseizoenen.org 
 
Als je het leuk vindt dan mag je alvast een wandeling maken op het Overkempe 
terrein in Olst om te zien waar je komt te werken, maar ook om te zien wat er 
o.a. te koop is in onze biologische Boerderijwinkel (geopend op vrijdag). 
 
Wil jij onze cliënten ondersteunen, dan nodigen wij je van harte uit om vóór  
1 november 2019 je interesse kenbaar te maken. 
Mevrouw Riny Kraamwinkel-van Bree (arts) ziet je motivatie en curriculum vitae 
graag tegemoet op e-mailadres RKraamwinkel-vanBree@deseizoenen.org 
 
Wil je eerst meer informatie, dan mag je ook bellen met onze medische dienst 
(ma t/m vr van 09:00 tot 10:30 uur) op telefoonnummer 0570-568622. 
 
  

 

  

https://youtu.be/js35XB368cw

