Ben jij een medisch student in het bezit van je Bachelor Geneeskunde of gelijkwaardig en op
zoek naar uitdagend en verantwoordelijk werk passend bij je studie? Dit is je kans bij de
HuisArtsenPost Haarlemmermeer!
Als junior triagist op de HuisArtsenPost Haarlemmermeer ben je werkzaam in een deskundig
en collegiaal team van triagisten, huisartsen en chauffeurs. In de avond-, en weekenduren
ben je het eerste aanspreekpunt voor mensen die (spoed)zorg nodig hebben en assisteer je
de huisartsen. Samen met je collega’s en de Spoedeisende hulp vorm je een belangrijke spil
in de zorg aan deze mensen.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

junior triagist / medisch student
(max 12 uur per week)
De HuisArtsenPost Haarlemmermeer is een kleine en efficiënte huisartsenpost, gevestigd
naast de Spoedeisende Hulp in het Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. Het Spaarne Gasthuis
is zeer goed bereikbaar met OV en auto. De HuisArtsenPost is dagelijks geopend voor
dringende medische hulp van 17.00-08.00 uur, in de weekenden en op feestdagen.
Wat bieden wij jou?
- Afwisselend en verantwoordelijk werk in een enthousiast team en op een prettige
werkplek binnen een organisatie waar kwaliteit, samenwerking, en scholing centraal
staan;
- Flexibele werktijden (avond-, of weekenddiensten en diensten op feestdagen)
waardoor combinatie met studie en/of coschappen goed mogelijk is;
- Een dienstverband bij de Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, met een
salaris volgens de CAO Huisartsenzorg. Hierbij komt een onregelmatigheidstoeslag
over de uren buiten kantoortijd (30%-50%) en een eindejaarsuitkering van 6%.
Wie zoeken wij?
- een enthousiaste collega met goede contactuele vaardigheden, klantvriendelijk,
stressbestendig en flexibel die graag in teamverband werkt;
- Medisch student, bachelor geneeskunde of vergelijkbaar.;
- bij voorkeur enige ervaring als doktersassistente in huisartsenpraktijk, huisartsenpost
of polikliniek;
Wil je meer informatie of solliciteren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pamela Wassenberg, HR functionaris,
tel.nr.: 023-5540604. Wil je solliciteren? Dan kun je je sollicitatiebrief met CV per mail sturen
naar: vacature@gchaarlemmermeer.nl.
Het inwinnen van referenties en/of de aanvraag van een VOG maakt onderdeel uit van de procedure.

