Vacature polikliniek assistent Kliniek Lange VoorhouT
KLINIEK Lange VoorhouT zoekt een enthousiaste en stevig in zijn/haar schoenen staande polikliniek
assistent.
Je bent verantwoordelijk voor de planning en organisatie rondom en tijdens de spreekuren van de
specialisten. Je werkzaamheden bestaan uit het aanmelden van patiënten, het voorbereiden van de
spreekuren en het maken van complexe afspraken. Ook help je onze patiënten telefonisch bij (medische)
vragen. Een flexibele instelling is in deze functie belangrijk. Je kunt goed en snel schakelen tussen de
verschillende werkzaamheden en specialismen en beschikt over bovengemiddelde digitale vaardigheden.
We zijn continu bezig met het verbeteren van onze dienstverlening. Gastvrijheid staat daarbij hoog in het
vaandel en er is veel ruimte voor eigen initiatief en verbetervoorstellen. Als polikliniek assistent ben je het
visitekaartje van de polikliniek. Jij kunt en wilt daadwerkelijk het verschil maken voor de patiënt! Samen
met je collega’s.
Heb je;
•
•
•
•
•
•

Een diploma op MBO-4/HBO niveau?
Heb je ervaring in de zorg (pré)
Zeer goede digitale (muis- en type-) vaardigheden
Een flexibele instelling (wisselende diensten)
Organisatie- en communicatietalent
Gezonde dosis humor

En ben je;
• Enthousiast
• Een echte TEAM-speler
• Stressbestendig
En zoek je;
• Een gezellige en uitdagende werkomgeving
• Afwisseling in je dagelijkse werkzaamheden
• Opleiding- en doorgroeimogelijkheden
• Een goede CAO (CAO ZKN)
• Sportfaciliteiten voor of na het werk
Dan bent je bij Kliniek Lange VoorhouT bij het juiste adres en schrijf dan een brief met CV naar
d.beekink@klinieklangevoorhout.nl. Heb je vragen neem dan contact op Danielle Beekink (06-51196331).
KLINIEK Lange VoorhouT is al meer dan 30 jaar dé gespecialiseerde focus kliniek van Nederland gericht op
totale rug-zorg. Cliënten kunnen bij de kliniek terecht voor diagnose, behandeling, advies en revalidatie. De
kliniek hanteert daarbij een multidisciplinair benadering en beschikt over artsen met de volgende medische
specialisaties:
• Neurologie
• Neurochirurgie
• Orthopedie
• Anesthesiologie
Daarbij werkt de kliniek nauw samen met wervelkolomchirurgie gespecialiseerde ketenpartners, zoals OLVG,
St. Maartenskliniek, Mediapark Klinik (Keulen),
Wat Kliniek Lange VoorhouT bijzonder maakt is dat de kliniek zowel de medische indicatiestelling en
behandeling, als het realiseren van een “change of mind set” van de patiënt centraal stelt in het diagnose- en
behandelproces; gericht op regie nemen over eigen leefstijl, leefomgeving en participatie door de patiënt.
De kliniek heeft 23 medewerkers en specialisten aan zich verbonden.

