Uitdagend werk, je vindt het bij de
huisartsenpost Tiel!
Een huisartsenpost vervult een onmisbare functie buiten de praktijkuren van de eigen
huisarts, is een spil in de vraag om urgente hulp en de snelle verlening ervan.
Om onze dienstverlening nog verder te verbeteren zoeken wij een

DOKTERSASSISTENTE /VERPLEEGKUNDIGE
voor de functie van triagist (weekendovereenkomst voor 8-10 uur p/w)
Patiënten die tijdens avond-, nacht- en weekenduren of tijdens feestdagen met spoed een
huisarts nodig hebben kunnen hiervoor terecht bij de huisartsenpost.
Samen met een gedreven team van collega’s zorg je dat de ongeveer 180.000 patiënten uit
onze regio snel en op een goede manier geholpen worden.
Als triagist ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënt en arts en ben je een belangrijke
schakel in de zorgverlening. Op basis van jouw brede medische kennis en met behulp van
de Nederlandse Triage Standaard (NTS) bepaal je de urgenties van de klachten en
hulpvragen. Aan de hand daarvan voorzie je de patiënt van informatie en advies, plan je
consulten of visites in schakel je de ambulance in.
Binnen de huisartsenpost werk je nauw samen met verschillende ketenpartners waaronder
ambulance, SEH, apotheken en GGZ-crisisdienst.
Wat breng je mee:
• Een afgeronde opleiding doktersassistente niveau 4 of verpleegkundige A met enige
ervaring in de (huisartsen)zorg
• Het werken in hectische spoedeisende situaties zie jij als een uitdaging
• Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig. Je hebt inlevingsvermogen en je
beschikt over goede sociale- en communicatieve vaardigheden. Je bent
patiëntvriendelijk, betrouwbaar en je bent een fijne collega met een positieve
instelling
• Het werken tijdens de weekenduren en op feestdagen past in jouw leven
Wij bieden wij jou:
• Een uitdagende en zelfstandige functie die goed te combineren is met bijvoorbeeld
een nevenfunctie overdag, een studie of een gezin
• Werken in teamverband met enthousiaste collega-triagisten, huisartsen en chauffeurs
• Werktijden in avonden, nachten, weekenden en feestdagen (werkuren bespreekbaar
tussen 8 en 10 uur per week). Werken in alleen de weekenddagen is ook mogelijk.
• Een uitgebreid inwerktraject waarbij je wordt bijgestaan door een professioneel team
• De mogelijkheid je te ontwikkelen tot gediplomeerd triagist
• Doorlopend geaccrediteerde scholingen, coaching en begeleiding

•
•
•

Na diplomering zijn er mogelijkheden om ingepland te worden voor omloopdiensten,
waarbij je onze huisartsen op medisch vlak ondersteunt met diverse handelingen
Als verpleegkundige is het mogelijk om je BIG-registratie te behouden
Salariëring conform de cao-Huisartsenzorg: de functie van triagist in opleiding is
ingedeeld in schaal 4 (start met € 2624 op basis van een werkweek van 38 uur). Na
diplomering is schaal 5 van toepassing (start met € 2863). Aantrekkelijke
onregelmatigheidstoeslag van 30% - 50% per uur en op feestdagen krijg je een extra
compensatie, die je in kunt zetten als vakantie-uren of uit kunt laten betalen.
Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering van 6%

Nog vragen of solliciteren?
Herken jij jezelf in de collega die wij zoeken en word jij enthousiast van het lezen van deze
vacature? Dan nodigen jou van harte uit om contact met ons op te nemen.
Voor meer informatie over bovengenoemde functie kan je contact opnemen met
Ellis Weber, locatiemanager, tel. 0344-799111 (ma-di-do, tijdens kantooruren).
Een sollicitatiebrief met CV kun je mailen naar info@gezondrivierenland.nl.

