Nucleuszorg is een eerstelijns samenwerkingsverband van huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen.
Nucleuszorg maakt zich sterk voor goede en toegankelijke zorg en richt zich daarnaast op het
ontwikkelen van zorgprogramma’s. Onder Nucleuszorg valt de B.V. Nucleus Huisartsenposten. Voor
onze huisartsenposten in Terneuzen en Oostburg, zijn wij op zoek naar een zorgprofessional die
opgeleid wil worden tot

Triagist in opleiding M/V
Het betreft een contract voor bepaalde tijd voor 8 tot 12 uur gemiddeld per week (wil je meer uren
werken dan is dat bespreekbaar). Wij bieden jou een opleiding aan tot Triagist. Bij het behalen van het
diploma tot Triagist wordt het dienstverband omgezet naar een vast dienstverband.
Functie-informatie:
Je verzorgt de triage van de patiënt, dit kan telefonisch zijn of aan de balie op de huisartsenpost.
Je bepaalt de urgentiegraad van de klacht en kiest de daarbij behorende actie. Daarnaast assisteer je
de huisarts bij medische ingrepen of verricht je in opdracht van de huisarts medische handelingen.
Tevens begeleidt je en geef je voorlichting aan patiënten en/of hun begeleiders over de behandeling
en het vervolg daarvan. Verder voer je administratieve en organisatorische werkzaamheden uit
volgens de gegeven richtlijnen en protocollen. Hierbij kan je denken aan het netjes houden van de
wachtruimte en onderzoek- en behandelkamers, aan het schoonmaken en onderhouden van
instrumentarium en het op peil houden van de voorraad.
Wij zijn op zoek naar:
Naast goede communicatie vaardigheden, medische kennis en stressbestendigheid is het een
vereiste dat je beschikt over een opleidings- en denkniveau op minimaal MBO niveau 4 en daarbij
heb je minimaal 1 jaar praktische werkervaring opgedaan in de gezondheidszorg. Natuurlijk is
het ook belangrijk dat je patiëntvriendelijk en betrouwbaar bent en je zelfstandig kunt werken. Verder
ben je flexibel en bewust opzoek naar een functie tijdens de avond-, nacht- en weekenduren en
feestdagen.
Wij bieden:
Toegankelijke, collegiale en enthousiaste collega’s. Er heerst een persoonlijke en vriendelijke
werksfeer, de werknemers en huisartsen zijn erg betrokken en zij verrichten de werkzaamheden op
professionele wijze.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Huisartsenzorg. Inschaling vindt plaats in schaal 4
minimaal € 1.953,- en maximaal € 2.740,- en is afhankelijk van jouw werkervaring. Bij het behalen van
het diploma tot Triagist wordt je ingeschaald in schaal 5.
Interesse?
Ben je benieuwd geworden en/of heb je vragen, dan kun je telefonisch contact opnemen met
Astrid Verhage, Manager Huisartsenposten, telefoonnummer: 0115 – 643002.
Sollicitaties:
Stuur jouw sollicitatiebrief én Curriculum Vitae, onder vermelding van “vacature Triagist” per e-mail
naar info@nucleuszorg.nl.
Sluitingsdatum: doorlopende vacature

