Triagist / Doktersassistent
Functieomschrijving
Triagist / Doktersassistent
De huisartsenpost gevestigd in Het Rode Kruis ziekenhuis (RKZ) zoekt een enthousiaste, proactieve
en doortastende triagist / doktersassistent.
Het RKZ en Stichting Huisartsenpost Midden Kennemerland
Stichting Huisartsenpost Midden Kennemerland verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg voor de
regio Midden Kennemerland in de avond-, nacht- en weekenduren en heeft een verzorgingsgebied
van 135000 patiënten. Dit doen we met een bevlogen team van triagistes, huisartsen, waarnemers
en chauffeurs.
De huisartsenpost is gevestigd in Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en werkt samen met de SEH
van het RKZ in de spoedpost. Het RKZ is een klein en fijn ziekenhuis met bepaalde specialismen,
zoals de brandwondenzorg.
Meer weten over onze huisartsenpost? Neem een kijkje op https://huisartsenpostbeverwijk.nl
Wat breng jij mee?
Kan je goed omgaan met spoedeisende situaties en ben je minimaal 1 dag in de week beschikbaar
in avond, nachten en weekenden en tijdens feestdagen? En ben je flexibel inzetbaar? Daarnaast
beschik je over relevante werkervaring en kennis van de huisartsenpraktijk. Je vind het leuk om
zowel zelfstandig als in teamverband werken. Dan zijn wij op zoek naar jou.
Dienstverbanden zijn voor minimaal 8 uur per week.
Dan kan je dag er zo uit zien
Als triagist zorg je voor de triage en zorgplanning van (telefonisch) gestelde hulpvragen. Tijdens de
triage bepaal je de urgentie van de hulpvraag en kijk je welk vervolgtraject moet worden ingezet.
Je geeft de hulpvragen door aan de dienstdoende huisartsen, maar geeft ook zelfstandig
(telefonische) adviezen. Je ontvangt patiënten met een afspraak aan de balie, je voert de fysieke
triage uit, voert zo nodig eenvoudig laboratoriumonderzoek uit en assisteert eventueel de
dienstdoende huisarts op de post. Hiernaast verricht je diverse administratieve werkzaamheden.
Jouw nieuwe collega’s
Als triagist/doktersassistente maak je deel uit van het team HAP. Een team bestaande uit ..
triagisten, een secretaresse, de locatiemanager en jij dus. Het kantoor is op de Huisartsenpost
gesitueerd in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. We werken nauw samen met het RKZ en zijn
nu bezig met de ontwikkeling van een Spoedplein, waar we samen met de SEH de Spoedpost gaan

vormen. Prachtige nieuwbouw met veel high tech. Daarnaast werk je samen met de huisartsen uit
de regio en triagistes, waar we regelmatig overleggen mee hebben.
Wij bieden jou
•
•
•
•
•
•
•
•

Een zelfstandige en boeiende functie in een relatief kleine organisatie, waardoor de lijnen
kort zijn.
De mogelijkheid om in teamverband met de verschillende collega’s en huisartsen te
werken
Opleiding tot gediplomeerd triagiste (verplicht)
Lekkere (bonen) koffie, tosti’s in de weekenden, vers fruit
Fijn team én gezellige teamuitjes.
De Huisartsenpost zit in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. We hebben zeer korte
lijnen binnen het ziekenhuis. In 2024 zal het Spoedplein gerealiseerd zijn wat betekent dat
we nog nauwer gaan samenwerken met de Spoedeisende Hulp
Loopafstand van het station. Parkeermogelijkheden bij het ziekenhuis.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden, inclusief onregelmatigheidstoeslag, volgens de
CAO Huisartsenzorg

Wij vragen aan jou
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een erkend diploma doktersassistent of verpleegkundige. Kandidaten die tevens in het
bezit zijn van het diploma Triagist genieten de voorkeur.
Relevante werkervaring en kennis van de huisartsenpraktijk
Goede sociale vaardigheden en een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.
Ervaring met geautomatiseerde systemen
Zelfstandig, dienstverlenend en klantgericht kunnen werken onder soms hectische
omstandigheden
Affiniteit met het werken in teamverband.
Stressbestendigheid.
Flexibel qua inzetbaarheid in de verschillende diensten
Bereidheid tot het bijwonen van overleg en het volgen van bij- en nascholing

Informatie
Heb je nog vragen over de vacature of wil je een dag(deel) meelopen? Neem dan gerust contact
op met Karin Wiering, locatiemanager, op 06-24 24 05 96.
Solliciteren
Wil je bij ons werken? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Karin Wiering; kwiering@rkz.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

