Vacature triagist
Huisartsen Eemland BV is de regionale huisartsenorganisatie voor Eemland en omstreken. Ons
hoofdkantoor bevindt zich in Amersfoort. Huisartsenpost Eemland bevindt zich zowel in het Meander
Medisch Centrum te Amersfoort als in het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) te Bilthoven, gevestigd in
het METS Center.
De organisatie
De RAVU, GGZ en Huisartsenpost Eemland zijn een nieuwe samenwerking aangegaan om een ZCC te
vormen voor de spoedzorg in de eerste lijn. Ook andere organisaties zullen later aansluiten bij het
ZCC.
Het team van de huisartsenpost bestaat uit o.a. huisartsen, triagisten, eerstelijns verpleegkundigen
en chauffeurs. Vanuit de verschillende locaties zorgen zij er samen voor dat de mensen die ’s avonds,
’s nachts of in het weekend met spoed medische hulp nodig hebben, goed worden geholpen.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega’s die ons team willen komen versterken in zowel het
Meander Medisch Centrum als op het ZCC te Bilthoven! Ben je maatschappelijk betrokken en wil je
een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van de burgers van de regio Eemland? Zie jij
het als uitdaging om met meerdere ketenpartners in een nieuw te ontwikkelen centrum te gaan
werken? Dan zijn wij op zoek naar JOU!
Het profiel
Als triagist ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten en huisarts. Je beantwoordt telefonisch
de meest uiteenlopende hulpvragen en verwijst deze zo nodig door. Je organiseert spreekuren en
visites. Je kan en durft deze verantwoordelijkheid te dragen en te nemen!
Als triagist maakt jij de eerste inschatting over hoeveel spoed er achter een gezondheidsklacht van
een patiënt zit. Door vragen te stellen, schets je een goed beeld van de ernst van de klacht: hoe kan
deze patiënt het best geholpen worden? Mensen bellen ’s avonds of in het weekend naar de
huisartsenpost als ze denken dat de klacht niet tot de volgende dag kan wachten. Help jij graag
anderen en ben je geduldig en communicatief vaardig?
Herken jij jezelf in het profiel dan vragen wij het volgende van je:
 Een diploma tot triagist óf een afgeronde MBO 4-opleiding in de zorg;
 De motivatie om een opleiding tot triagist te volgen;
 Affiniteit met geautomatiseerde systemen en softwareprogramma’s;
 Stressbestendig;
 Besluitvaardig tijdens spoedeisende situaties;
 Goed kunnen samenwerken;
 Goede communicatieve vaardigheden;
 Een flexibele werkhouding, omdat je inzetbaar bent in de avonden, nachten en weekenden;
 Een minimale inzet van 12 uur per week.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor minimaal 12 uur per week. Het salaris op fulltime basis
(38 uur) is maximaal € 3.284,- bruto per maand en is exclusief toeslagen van 30% bij avonddienst en
50% bij nacht- en weekenddienst. Arbeidsvoorwaardelijk is de cao Huisartsenzorg van toepassing.
Je haalt leermomenten uit casuïstiekbesprekingen en omdat je in een team werkt met korte lijnen
naar de diverse disciplines, stellen wij jouw persoonlijke inbreng op prijs.
Solliciteren?
Hebben we je interesse gewekt? Leuk! Je kunt direct op deze vacature solliciteren door een mail te
sturen naar HR@huisartseneemland.nl.
Mocht je vragen hebben over deze vacature, dan kun je bellen met Tirza Volk (teamleider) via
telefoonnummer (06) 217 023 43 of Thalia Baljet (teamleider) via telefoonnummer (06) 549 549 17.
Het navragen van referenties en het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maken deel
uit van de sollicitatieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld!

