Junior triagist
Ben jij een flexibele, nauwkeurige, proactieve, empathische en patiëntvriendelijke junior triagist en
zoek jij een bijbaan naast je studie geneeskunde om een leuk salaris bij te verdienen en relevante
werkervaring op te doen binnen de huisartsenzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ter uitbreiding van ons team op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek zoeken wij
gemotiveerde collega’s.
Jouw werk
Als junior triagist sta je patiënten te woord en ben je het eerste aanspreekpunt van de spoedpost.
Door de juiste vragen te stellen, met behulp van het Nederlands Triage Systeem (NTS), bepaal jij de
juiste urgentiecode. Je geeft zelfstandig adviezen en regelt zo nodig een consult of visite voor de
huisartsen. Daarnaast zorg je voor een tijdige en volledige registratie van de patiëntgegevens in het
elektronisch patiëntendossier. Je werkt nauw samen met je collega’s van de spoedpost en de
dienstdoende huisartsen.
Wat breng jij mee?
 5e of 6e jaars geneeskundestudent;
 ervaring met patiëntencontact;
 belangstelling voor het werken vanuit huisartsgeneeskundige principes;
 goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift.
Wat kun je van ons verwachten?
Het betreft een dienstverband voor gemiddeld 12 uur per week. Werkzaamheden worden in een
wisselend rooster, uitgeoefend in het weekend (inclusief vrijdagavond) en op feestdagen. Het
betreft in eerste instantie een halfjaarcontract met uitzicht op verlenging. We bieden een salaris
conform de CAO Huisartsenzorg. Daarnaast biedt Meditta goede secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals een eindejaarsuitkering van 6% en een groot aanbod van online trainingen.
Opleiding
Na jouw indiensttreding word je intern opgeleid tot junior triagist. Deze opleiding bestaat uit een
training die plaatsvindt op een zaterdag. Alvorens de training volg je een e-learning ABCD en
urgentie denken. Na deze training word je ingewerkt op de Spoedpost Westelijke Mijnstreek te
Sittard-Geleen.
Interesse?
Mail je motivatiebrief en CV vóór 12 mei 2021 naar vacatures@meditta.nl. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met de afdeling P&O en opleidingen, 046 – 426 23 22.

