
 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Toegankelijke, collegiale en enthousiaste collega’s. Er heerst een persoonlijke en 

vriendelijke werksfeer, de werknemers (gediplomeerd of in opleiding: triagisten, 

doktersassistenten, verpleegkundig specialisten en/of physician assistants) en de 

huisartsen zijn erg betrokken en zij verrichten de werkzaamheden op 

professionele wijze. Tijdens een HAP-dienst rennen of stilstaan, het komt 

allemaal voor en je doet het echt samen met je HAP team!  

Ben je  (bijna) gediplomeerd Verpleegkundige of Doktersassistent of 

Geneeskundestudent (v.a. 4e jaars)? Vraag naar de mogelijkheden! 

 

Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao-Huisartsenzorg (link). In eerste 

instantie krijg je een aanstelling voor een jaar voor 12 tot 24 uur/wk (uren n.t.b.) 

met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid.   

De salarisinschaling vindt plaats in schaal 4 (minimaal € 2.179 - maximaal € 3.057 

op fulltime basis) en is afhankelijk van jouw opleiding en werkervaring. Bij het 

behalen van het diploma tot triagist word je ingeschaald in schaal 5 (minimaal € 

2.403 - maximaal € 3.321 op fulltime basis). De onregelmatige werktijden 

worden beloond met een aantrekkelijke toeslag tot maar liefst 60% (zie Cao).  

 

WAT GA JE DOEN? 

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 de medische ingrepen of 

verricht je in opdracht van de huisarts medische handelingen en het vervolg 

daarvan. Verder voer je administratieve en organisatorische werkzaamheden uit 

volgens de gegeven richtlijnen en protocollen.  

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU EN WAT IS JE VOOROPLEIDING? 

KENNIS:  

- Minimaal MBO niveau 4 opleidings- en denkniveau in de gezondheidszorg 

- Gediplomeerd doktersassistent/verpleegkundige (of bijna gediplomeerd of 

medisch student) 

VAARDIGHEDEN: 

- Goede communicatieve vaardigheden, medische kennis en stressbestendigheid 

- Patiëntvriendelijk, betrouwbaar en zelfstandig 

- Flexibel en bewust op zoek naar een functie tijdens de avond-, nacht- en 

weekenduren en feestdagen 

 

INTERESSE OF VRAGEN? BEL ONS! 

Ben je benieuwd geworden of heb je vragen, neem dan contact op met 

Marjolein Hermans, meewerkend teamleider triagisten, via: 0115-643002. 

 

SOLLICITEREN? 

Stuur jouw sollicitatiebrief met  Curriculum Vitae onder vermelding van 

“vacature Triagist” naar e-mailadres: hr@nucleuszorg.nl. 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geplaatst. Bij gebleken geschiktheid krijgen 

interne kandidaten voorrang. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

 

Zoek je een uitdagende en 

veelzijdige baan in de 

huisartsenzorg?  

 

Functie: 

TRIAGIST 

of opleidingstraject tot triagist 

 

Wij zoeken jou! 

 

voor 12 tot max. 24 uur  

gemiddeld per week in de 

avond-, nacht- en weekenduren 

(uren in overleg) 

 

 

 

 

Nucleus Huisartsenposten B.V. 

Vlietstraat 12 

4535 HA Terneuzen 

0115-643002 

info@nucleuszorg.nl 

www.nucleuszorg.nl 

 

Hap jij toe en wil je meer weten over 

Nucleuszorg?  

Bezoek dan de website  

en volg onze LinkedIn pagina! 

https://www.lhv.nl/product/cao-huisartsenzorg/
mailto:hr@nucleuszorg.nl
https://www.nucleuszorg.nl/

