.

Huisartsenteam Eijtinger, Umbgrove en Weijtlandt zoekt
doktersassistenten en baliemedewerker
Doktersassistenten
Huisartsenteam Sander Eijtinger, Peter Umbgrove en Marinke Weijtlandt is op zoek naar enthousiaste
doktersassistenten en een baliemedewerker (uren en dagen in overleg).
Als doktersassistente ben je het eerste aanspreekpunt voor onze patiënten. Je staat hen telefonisch
en aan de balie te woord, triageert en plant afspraken. Daarnaast verricht je medische en
administratieve handelingen. Door de verschillende taken die je vervult is het van belang dat je een
echte duizendpoot bent, gemakkelijk kunt schakelen en van aanpakken weet. Geen dag is hetzelfde!
Wij vragen:
●
Een opleiding tot doktersassistente, een gelijkwaardige opleiding of de bereidheid de opleiding
te volgen
●
Herintreders of zij-instromers worden van harte uitgenodigd te solliciteren
●
Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels
●
Vriendelijke, pro-actieve en dienstverlenende houding
●
Zowel zelfstandig kunnen werken als in teamverband
●
Flexibiliteit en stressbestendigheid
●
Goede vaardigheden op ICT gebied (we werken met Microhis) of in staat snel ICT-zaken
eigen te maken
Wij bieden:
●
Een gezellige en afwisselende werkplek
●
Een gezellig professioneel team
●
Veel persoonlijk contact met de patiënten
●
Mogelijkheid om eigen spreekuur te doen
●
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-huisartsenzorg
●
Er is ruimte voor scholing
●
Uren en dagen in overleg

Baliemedewerker
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze patiënten. De werkzaamheden bestaan uit balie
werkzaamheden, administratieve werkzaamheden, te woord staan van onze patiënten, verwerken van
dossiers, medische brieven scannen, ondersteunen van het doktersassistententeam.
Wij vragen
●
Administratieve ervaring
●
Vriendelijke en dienstverlenende houding
Wij bieden:
●
Een gezellige en afwisselende werkplek
●
Veel persoonlijk contact met de patiënten
●
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO-huisartsenzorg
●
Er is ruimte voor scholing
●
Uren en dagen in overleg

Huisartsenteam Eijtinger, Umbgrove en Weijtlandt maakt onderdeel uit van MC Molenweg, centraal
gelegen in Amstelveen. In onze werkwijze staat de patiënt centraal. In MC Molenweg zijn 5 huisartsen
praktijken gevestigd, alsmede apotheek Molenweg en Fysiotherapie en Podologie Amstelveen. Het
team bestaat uit huisartsen, 5 doktersassistenten, 2 praktijkondersteuners somatiek/ouderen en 3
praktijkondersteuners GGZ. Binnen ons team heerst een gezellige en collegiale sfeer.
Heb je geïnteresseerd? Mail dan je motivatiebrief met C.V. per e-mail aan onze office manager
liesbeth@mcmolenweg.nl. Voor meer informatie kun je haar ook bellen via 06 – 23884290.

MC Molenweg, Molenweg 12, 1182 CL, Amstelveen
www.mcmolenweg.nl

