Spoedpost Huisartsen Gelders Rivierenland biedt spoedzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren
en op feestdagen. Patiënten die met spoed een huisarts nodig hebben, kunnen bij ons terecht. Samen
met een gedreven team van huisartsen, triagisten, baliemedewerkers en chauffeurs zorgen we ervoor
dat de ongeveer 185.000 patiënten uit onze regio de spoedzorg krijgen die ze nodig hebben.
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

DOKTERSASSISTENTE
voor de functie van BALIEMEDEWERKER
De functie van baliemedewerker bij de Huisartsenpost is een afwisselende baan. Je bent het eerste
aanspreekpunt voor patiënten die binnenkomen op de huisartsenpost. Je bent verantwoordelijk voor
een correcte afhandeling van de administratieve gegevens. Belangrijk is dat je oog hebt voor het
toestandsbeeld van de patiënt bij binnenkomst en in de wachtkamer. Je verricht hand -en
spandiensten en ondersteunt op effectieve wijze de triagisten en huisartsen zodat zij hun functie zo
adequaat mogelijk kunnen uitoefenen, kortom je bent onderdeel van het dynamische team met
huisartsen, triagisten en chauffeurs. Hierdoor kan de patiënt zo spoedig en adequaat mogelijk
voorzien worden van de benodigde (medische) zorg.
Dit ben jij:
• Je bent in het bezit van een erkend diploma doktersassistent of in de laatste fase van de
opleiding voor het diploma doktersassistent. Heb je een ander erkend mbo-diploma in de zorg
op mbo-niveau 4, dan nodigen wij jou ook uit om te solliciteren.
• Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden en kunt je inleven in patiënten. Je
hebt een positieve instelling en bent vriendelijk en betrouwbaar.
• Je kan omgaan met wisselende situaties en hebt een probleemoplossend vermogen.
• Je bezit goede computervaardigheden.
• Werken tijdens de avonduren past in jouw leven.
• Wij vragen van jou beschikbaarheid van tenminste 4-6 uur per week.
Dit bieden wij:
• Je komt te werken in een dynamische en boeiende werkomgeving waar een prettige sfeer
heerst.
• Een functie die goed te combineren is met bijvoorbeeld een functie overdag, een studie of een
gezin.
• Een dienstverband van 4 tot 6 uur per week. Meer uren werken is mogelijk, afhankelijk van
jouw beschikbaarheid.
• Een inwerkprogramma inclusief training met ondersteuning van een professioneel team.
• Doorgroeimogelijkheid tot gediplomeerd triagist bij gebleken geschiktheid.
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform Cao Huisartsenzorg (€ 1.773 tot € 2.462 bij een
38-urig dienstverband). Je krijgt een aantrekkelijke onregelmatigheidstoeslag van 30% - 50%
per uur. Op feestdagen krijg je een extra compensatie die je in kunt zetten als vakantie-uren of
kunt laten uitbetalen. Daarnaast ontvang je een eindejaarsuitkering van 7,5% en een
vakantietoeslag van 8%.
Vragen of solliciteren?
Word jij enthousiast van deze vacature en ben jij de collega die wij zoeken? Stuur dan je
sollicitatiebrief met cv naar info@gezondrivierenland.nl. We maken graag kennis met je. Wil je meer
weten over de functie? Bel dan met locatiemanager Ellis Weber: 06-53574160 (ma-di-do, tijdens
kantooruren).

