
 
 

Vacature Medisch Mobiel Assistent (MMA) 

 

Voor de Huisartsenpost in Gorinchem zijn wij op zoek naar een enthousiaste en 

flexibele Mobiel Medisch Assistent (m/v) voor gemiddeld 8 uur per week.   

Als Mobiel Medisch Assistent (MMA) werk je in de avond-, nacht- en weekenduren op onze 

Huisartsenpost in Gorinchem. Je bent verantwoordelijk voor het snel en veilig vervoeren van de 

huisarts naar patiënten in de regio. Daarvoor zorg je dat onze twee moderne elektrische Volkswagen 

ID4 visite-auto’s altijd tiptop in orde zijn. Tijdens de visites assisteer je de huisarts bij voorkomende 

medische handelingen, zodat die zijn werk zo goed mogelijk kan uitvoeren. Op de Huisartsenpost 

ontvang je de binnenkomende bezoekers aan de balie en voer je de bijbehorende administratieve 

taken uit. Alle werkzaamheden vinden plaats buiten kantooruren, volgens een dienstrooster. 

 

Wat breng je mee? 

• Mbo werk- en denkniveau; 

• Je beschikt over een rijbewijs B, hebt minimaal drie jaar rijervaring en bent in bezit van de  

       vereiste rijvaardigheidstraining of bereid die te volgen; 

• Je hebt een geldig reanimatie- en EHBO-diploma; 

• Je hebt ervaring met werken in een medische omgeving en kunt omgaan met eventuele  

       weerstand; 

• Je beschikt over kennis van de geografische ligging van dorpen en steden in ons werkgebied; 

• Je hebt technisch inzicht en kennis van de visiteauto die is uitgerust met zwaailicht en sirene; 

• Je bent flexibel inzetbaar, ook tijdens vakantieperiodes en op feestdagen; 

• Je bent stressbestendig, hulpvaardig en beschikt over omgangsvormen die nodig zijn in het  

       contact met huisartsen en patiënten; 

• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift en spreekt bij voorkeur nog een vreemde  

       taal. 

 



Wat bieden wij je? 

Salariëring vindt plaats volgens de cao Huisartsenzorg en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Je 

ontvangt als MMA in ieder geval toeslagen voor het werken tijdens avond-, nacht- en weekend-

diensten en op feestdagen. Daarnaast bieden wij je uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Over het salaris, inclusief ANW-toeslag, reserveren we maandelijks 8% vakantietoeslag en 8,33% 

eindejaarsuitkering.  

Het overleggen van een geldig Verklaring Omtrent Gedrag (VOG NP) is verplicht. 

 

Informatie, kennismaken en solliciteren 

Wij bieden je de mogelijkheid om tijdens het sollicitatietraject een dagdeel mee te lopen om zo een  

goed indruk te krijgen van de werkzaamheden en werksfeer op onze Huisartsenpost. 

 

Heb je interesse in deze uitdagende en afwisselende functie? Stuur dan een motivatiebrief met cv, 

inclusief je huidige nevenfuncties en werktijden, naar Teamleider Hans Márai, 

h.marai@huisartsenzorg.nu. Hij is ook bereikbaar voor meer informatie op (0183) 64 64 15.  

 

Reageren op deze vacature is mogelijk tot 31 januari 2023.  
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