
 

 

 

 
  
 

 
 

KvK   34191487 

BTW  NL 81 20 97 932 B01 

Beter. is een dochteronderneming van ABN AMRO Bank N.V. 

 

Vacature doktersassistent, (m/v), 24-36 uur, Amsterdam 
 

Voor onze arbodienst Beter in Amsterdam zoeken wij voor het onderdeel Beter Leven een 

doktersassistent(e), voor 3-5 dagen per week.  
 

Beter  
Arbodienst Beter is een zelfstandig dochterbedrijf van ABN AMRO Bank.  

Voor circa zestig klanten, waaronder ons moederbedrijf, verzorgen wij de arbodienstverlening en 

preventieve gezondheidsonderzoeken. Hierbij zijn o.a. bedrijfsartsen, company counselors, 
gezondheidscoaches, casemanagers en doktersassistenten betrokken. Onze hoofdvestiging is in 

Amsterdam en we hebben een vestiging in Rotterdam. Daarnaast werken we regelmatig op locatie bij 
onze klanten door heel Nederland.  https://www.beter.com 

 
Beter Leven  

Beter Leven is binnen Beter een van de disciplines die zich bezighoudt met preventie. De 

doktersassistenten voeren voor Beter Leven gezondheidsonderzoeken uit op diverse locaties in 
Nederland. Naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek kan er aansluitend een coachingtraject 

worden opgestart met een gezondheidscoach van Beter leven.  
Ook is Beter Leven regelmatig aanwezig op gezondheidsmarkten bij onze klanten.  

http://beter-leven.beter.com/  

 
Werkzaamheden  

Je werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van gezondheidsonderzoeken (o.a. het meten van 
lengte, gewicht, bloeddruk, visustest, venapunctie, ECG, incidenteel vaccinaties toedienen) en het 

uitvoeren van keuringen (audiogrammen en speciale visustesten) voor bepaalde bedrijven. 

 
Daarnaast heb je een administratieve rol in het verzuimproces en het naleven van de Wet 

Poortwachter. Ook ben je verantwoordelijk voor de administratieve ondersteuning van de artsen, 
company counselors, arbeidsdeskundigen en het waarborgen van de kwaliteit van onze 

dienstverlening in brede zin.  
 

Functie eisen  

 Je hebt de opleiding MBO doktersassistent succesvol afgerond. 

 Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring, maar net afgestudeerde, gemotiveerde 

kandidaten zijn zeker welkom om te solliciteren.  

 Je bent bereid om op verschillende locaties te werken.  

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.  

 Je kunt zelfstandig werken.  

 De Nederlandse taal beheers je in woord en geschrift.  

 Je hebt een doortastende en flexibele houding.  

 Je vaste locatie is onze vestiging in Amsterdam maar reizen naar verschillende locaties in 
noord/oost Nederland (o.a. Utrecht, Leeuwarden, Apeldoorn) om de onderzoeken uit te voeren is 

een dagelijks voorkomend onderdeel van je werk. Het in bezit zijn van rijbewijs en auto is daarom 
een pré!  

 Passie voor preventie is een pre!  

 
Wij bieden je een goed salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheid je vakkennis op 

peil te houden en uit te breiden. Je komt werken in een goed en gezellig team!  

Heb jij zin in een afwisselende baan in een dynamische werkomgeving? Stuur je motivatie en CV naar 
kim.beijer@beter.com  
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