
 
 
 
 

 
 

SAG Osdorpplein 
 

Wij zijn op zoek naar 
een: 

 
Huisarts 

 

 

SAG zoekt een ondernemende huisarts die de 

uitdaging wil aangaan van toekomstbestendige 

huisartsenzorg. Innoveren, uitproberen, 

evalueren en opnieuw beginnen. Veel ruimte 

voor eigen ideeën. Een plek voor een huisarts 

die samen met de andere zorgpartners de 

gezondheid wil bevorderen van de huidige en 

nieuwe buurtbewoners.  

 

Zorgplein Osdorp is een nieuw 

gezondheidscentrum met een aanbod van 

gezondheidszorg in combinatie met sport en 

bewegen onder één dak in het bruisende 

centrum van Nieuw West. Belangrijk onderdeel 

van dit Zorgplein is SAG Osdorpplein, dat de 

huisartsenzorg gaat bieden. 

 
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra 

(SAG) bestaat uit 18 gezondheidscentra 

verspreid over Amsterdam en levert zorg aan 

meer dan 90.000 Amsterdammers. 

In onze professionele organisatie werken 
ruim 270 mensen met elkaar, waaronder 

huisartsen, doktersassistenten, paramedici, 
en vele en diverse praktijkondersteuners. 

Samen met een vakkundig bedrijfsbureau 

bieden zij goede, geïntegreerde 
eerstelijnszorg. 

 

 

 

 

Wil jij ook: 

• Werken bij een waardegedreven stichting waarbinnen 

je je eigen patiënten hebt, je kunt focussen op 

dokteren, en waar we eigen innovaties stimuleren? 

• Een leuke werkplek binnen een divers team van 

professionals? 

• Samenwerken met een enthousiast en gemotiveerd 

team van zorgprofessionals in een nieuw 

gezondheidscentrum? 

• Een centrummanager die het regelwerk in de praktijk 

op zich neemt, zoals ICT en administratie? 

 

Kom dan kennismaken met de SAG. We nodigen je graag 

uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding in 

ons nieuwe centrum. 
 

 

 

Wij bieden jou: 

• een werkplek met gemotiveerde partners die graag 

starten met sharing & caring in de samenwerking 

• de verantwoordelijkheid over een team en een 

groeiend gezondheidscentrum 

• een enthousiaste centrummanager die voor je klaar 

staat met sparring en ondersteuning  

• volledige focus op zorg en samenwerking; geen 

dagelijkse rompslomp t.a.v. de rest van de 

bedrijfsvoering: dat doet de SAG voor je vanuit ons 

bedrijfsbureau  

• uitstekende arbeidsvoorwaarden, met max. € 7.692,- 
bruto per maand 

• een persoonlijk ontwikkelbudget;  
• parttime, fulltime, extra verlof voor mantelzorg of 

sabbatical: bespreek met ons de mogelijkheden;  
• maar een flexibel contract als waarnemer kan ook.  

 
 

Geïnteresseerd? 
Kijk voor meer informatie onder ‘huisartsen’ op  
Collega's vertellen - SAG (sag-amsterdam.nl)  
en op www.sag-amsterdam.nl/vacatures 
 
Persoonlijk contact? Bel dan met Maxine McCombs op 06 
52 61 28 91 of mail naar mmccombs@sag-amsterdam.nl. 
 
Direct solliciteren kan ook via hrm@sag-amsterdam.nl. 
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