
Huisarts+punt (H+P) is een samenwerking van ziekenhuizen en
huisartsen in Amsterdam, met als doel onnodige verwijzingen naar de
2e lijn te voorkomen. Patiënten kunnen via H+P een eenmalig consult
bij een specialist aanvragen. Dit consult vindt schriftelijk of fysiek
plaats. Op die manier kunnen patiënten snel en efficiënt een specialist
raadplegen zonder aanspraak te hoeven maken op hun eigen risico; de
huisarts krijgt deskundig advies voor verdere behandeling en de
specialist kan gestructureerd de huisarts adviseren.

Inmiddels is Huisarts+punt een snelgroeiende en dynamische
organisatie met een spilfunctie in de stad. We werken samen met alle
huisartsen en lokale ziekenhuizen en dat doen we op diverse locaties
in Amsterdam. Voor ons afsprakenbureau zijn wij op zoek naar een
enthousiaste medewerker die de coördinatie en planning van
afspraken op zich neemt.

Houd je ervan klanten te woord te staan en kun je goed
coördineren en plannen? Wil je meewerken aan het efficiënter
en klantvriendelijker inrichten van de zorg in Amsterdam? Kom

dan werken op ons afsprakenbureau!
 

 
V A C A T U R E :  M E D E W E R K E R  A F S P R A K E N B U R E A U  



Je kunt goed het overzicht behouden en werkt nauwkeurig 
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
Je beschikt over basale computervaardigheden
Je ben klantvriendelijk en je weet je gastvrij op te stellen in
ingewikkelde situaties 

Een aanstelling voor 20 uur in de week, flexibel te verdelen over
minimaal 4 ochtenden in de week
Een baan die te combineren is met naar schoolgaande kinderen
We nodigen ook 50-plussers of herintreders uit om te solliciteren
Een zelfstandige functie, ook ben je lid van een klein, enthousiast
team
Verantwoordelijk en afwisselend werk
De mogelijkheid tot thuiswerken. Werken op locatie in Amsterdam is
ook een optie
Salariëring volgens CAO Huisartsenzorg in schaal 4 (max. €3.190,-
bruto per maand bij een fulltime aanstelling) en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden (zoals pensioen, reiskostenvergoeding,
vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering)
De mogelijkheid om deel te nemen aan interne cursussen/trainingen

Wat ga je doen?

Je zorgt voor een soepele planning en afhandeling van afspraken. Je
stemt de spreekuren af met de specialisten en/of poli assistenten en
plant patiënten in op de spreekuren. Je zorg voor een administratieve
afhandeling van de consulten en bewaakt de wachttijden. Je bent het
eerste aanspreekpunt van Huisarts+punt, dus een belangrijk deel van je
werk is telefonisch contact en contact per mail met patiënten en
verwijzers.

Wat breng je mee? 

Wij bieden jou

Enthousiast geworden? 

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem contact op met coördinator
Coco Opheij per email: copheij@sag-amsterdam.nl. Meer informatie 
over Huisarts+punt vind je op www.huisartspluspunt.nl

Wil je direct solliciteren? Stuur je motivatiebrief en CV 
vóór 1 april per email naar: copheij@sag-amsterdam.nl
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