Verpleegkundigen/ Doktersassistenten/ Triagisten/ Diploma niveau 4 MBO Medische Zorg

Ben jij die enthousiaste medewerker met een warm hart voor de zorg?
Dan zijn wij met spoed op zoek naar jou!

Voor onze Huisartsenpost Bergen op Zoom zijn wij op zoek naar enthousiaste

Triagisten m/v

Wie zijn wij:
Bij Huisartsenposten West-Brabant verzorgen triagisten, huisartsen, chauffeurs en ondersteunende
medewerkers de spoedeisende hulp in avond-, nacht- en weekenddiensten aan patiënten van 240
aangesloten huisartsen. We doen dat vanuit onze locaties in Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur en
Roosendaal.
Wat houdt de functie van Triagist op een Huisartsenpost in:
Als een patiënt tijdens avond-, nacht-, weekenduren en/ of feestdagen met spoed een huisarts nodig
heeft, neemt de patiënt contact op met een Huisartsenpost. Je bent dan het eerste aanspreekpunt
voor de patiënt én de huisarts.
Als triagist ben je de spin in het web van onze organisatie en ben je professioneel, klantgericht,
stressbestendig én besluitvaardig, maar ook flexibel.
Wat vragen wij?
Een diploma Verpleegkunde, Doktersassistent, Triagist of een ander diploma Medische Zorg op
minimaal MBO-4 niveau. Daarnaast beschik je over recente werkervaring in de gezondheidszorg.
Opleiding Triagist:
Na je indiensttreding start je met de (interne) opleiding en training on the job. Binnen een periode
van 23 maanden wordt je begeleid om een professioneel Triagist te worden en neem je deel aan de
Landelijke Kennistoets. Bij een positieve beoordeling en het behalen van de Landelijke Kennistoets
wordt je portfolio voorgedragen aan de Toetsingscommissie van Calibris voor diploma Triagist. Dit
diploma is 5 jaar geldig. Er vindt iedere 5 jaar een aanvraag voor herregistratie plaats.
Indien je al gediplomeerd Triagist bent, neem je deel aan de interne aangeboden trainingen om te
voldoen aan de eisen voor herregistratie diploma Triagist.
Sollicitatieprocedure:
De procedure bestaat uit 2 gesprekken, een meekijkavond op de Huisartsenpost, een assessment
(deze bestaat o.a. uit een capaciteitentest) en nulmeting Medische kennis.

Wat bieden wij?
• een goed te combineren parttime baan (contractomvang is in overleg, minimaal 8 tot 12 uur
per week)
• Werk je liever alleen in de nachten en/of alleen in de weekenden? Wij bespreken graag de
mogelijkheden met jou
• Een afwisselende functie in een professionele organisatie met ruimte voor eigen initiatief
• Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO huisartsenzorg: het salaris ligt tussen de
€ 2.220 en € 3.188 bruto per maand (bij een 38-urige werkweek). Daarnaast is er een
aantrekkelijke onregelmatigheidstoeslag van toepassing van gemiddeld 41%
• Ruime, aanvullende scholings- en opleidingsmogelijkheden, waaronder de gecertificeerde
‘Opleiding tot Triagist’.
Interesse?
Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met onze medewerkers van de
afdeling P&O, tel.nr. 088-776 33 82. Je sollicitatiebrief met motivatie evenals jouw CV kun je per email aan ons toe sturen op het adres sollicitaties@hapwestbrabant.nl.
Meer informatie over onze organisatie vind je www.huisartsenpostenwestbrabant.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

