
 
doccs zoekt een administratief medewerker (voor 2 tot 5 dagen per week)! 
 
De eerste huisartsenpraktijk van doccs is begin dit jaar geopend in Utrecht en we gaan dit voorjaar 
uitbreiden naar Amsterdam. Voor zowel de praktijk in Utrecht en voor Amsterdam zijn wij op zoek 
naar een gedreven administratief medewerker die per 1 juni 2021 mee wil bouwen aan doccs. 
 
Wie zijn wij? 
Bij doccs leveren we persoonlijke huisartsenzorg, van deze tijd. We zijn ambitieus en durven verder 
te kijken dan de standaarden. Een modern ingerichte praktijk gecombineerd met een app met chat- 
en videofunctie is wat doccs huisartsenpraktijken onderscheid. Door het gebruik van onze eigen 
doccs-app verloopt het contact met de patiënten niet allemaal meer telefonisch en kan iedereen zijn 
tijd met de patiënt nuttig besteden.  
 
Wat doe je? 
Als administratief medewerker werk je in een team met ambitieuze en ondernemende huisartsen, 
doktersassistenten en officemanagers. Daardoor ben je als administratief medewerker onmisbaar bij 
doccs. Door jou kunnen de huisartsen en doktersassistenten vooral bezig zijn met het leveren van 
medische zorg. Zo handel jij binnenkomende inschrijvingen af, neem je de telefoon op, monitort de 
chatberichten die binnenkomen en overlegt met de huisarts of doktersassistent waar nodig.  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een ondersteunende administratief medewerker die met ons mee wil bouwen aan doccs. 
Je vindt het leuk om bij te dragen aan het opbouwen van (een praktijk van) doccs, samen met de rest 
van het doccs team.  
 
Je hebt relevantie werkervaring als het gaat om administratief werk. Je werkt zorgvuldig en accuraat, 
bent communicatief vaardig en in staat het overzicht te houden. Daarnaast heb je raakvlakken met 
digitale innovatie en moderniseren en ben je handig met computerprogramma’s als Excel.  
 
Ben je geïnteresseerd in (werken bij) doccs? Neem dan contact met ons op via Merijn Stouten, 
merijn.stouten@doccs.nl / 06-24677284.  
 
Je kunt alvast een kijkje nemen op onze website www.doccs.nl. 
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