Op zoek naar een uitdagende functie?
De Centrale Huisartsenpost Almelo is op zoek naar
triagisten en omloopassistentes
TRIAGIST

OMLOOPASSISTENTE

Als triagist ben je de cruciale schakel in de spoedzorg.
Je bent het 1e aanspreekpunt voor patiënten die 's
avonds, 's nachts en in het weekend een beroep doen
op de huisartsenzorg. Door middel van telefonische
triage bepaal jij de juiste zorg op de juiste plaats.

Als omloopassistente assisteer je de huisartsen en VS/PA
tijdens de dienst. Ook handel je zelf eenvoudige klachten
af. Je werkt op zaterdag, zondag of feestdag in een 5 uur
durende vroege of late dienst.
Voor omloopassistentes bestaat de mogelijkheid om door
te stromen naar de functie triagist.

Teamwork
Teamwork is bij ons de standaard voor het verzorgen van hoog kwalitatieve spoedzorg. Bij deze uitdagende functies
sta je er dan ook niet alleen voor: je werkt in een enthousiast team van triagisten, omloopassistenten, huisartsen,
physician assistents, verpleegkundig specialisten en chauffeurs. Tevens werk je samen met verschillende
ketenpartners.

Wat bieden wij
•
•
•
•
•
•

•

Een prettige werkomgeving is voor ons een absolute must voor het leveren van goede zorg.
Een nieuwe uitdaging naast je huidige parttime baan in de dagpraktijk, wij houden rekening met je werkdagen in
ons rooster.
Een gedegen inwerkprogramma.
Een interne opleiding tot triagist.
Een veilig leerklimaat waar met én van elkaar leren centraal staat.
Salaris conform cao huisartsenzorg.
Aantrekkelijke ORT toeslag; Avond: 30%, Weekend en nachtdienst 50% en Feestdag 150%

Wat vragen wij
•

•
•

Diploma doktersassistente of verpleegkundige niveau 4/5 (bij een andere HBO-zorgopleiding overleg mogelijk).
Recente werkervaring als doktersassistente of verpleegkundige.
Een teamplayer die graag samen met ons team een belangrijke bijdrage wil leveren aan maatschappelijk
verantwoorde spoedzorg buiten kantoortijden.

Nieuwsgierig?!
Wij organiseren 13 juni een informatie avond.
Je kunt vrijblijvend de sfeer komen proeven
en we geven uitleg over beide functies.
Tijd: 19:30 – 20:30 uur
Opgave per mail: management@chpalmelo.nl

Telefonisch meer te weten komen?
Bel met Connie Oude Weernink, locatiemanager.
Tel: 06-52764612
Ben je enthousiast en wil je direct solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en CV op naar
management@chpalmelo.nl

