WIJ ZOEKEN CONTINUE GENEESKUNDE STUDENTEN
VOOR DE FUNCTIE VAN STUDENT/TRIAGIST

Wie zijn wij?
Huisartsenposten Amsterdam is een dynamische organisatie die verantwoordelijk is voor
kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden. Daartoe
zijn vijf huisartsenposten ingesteld en een centrale telefonische triagepost. Een centraal
bureau ondersteunt HpA. Wij zijn een ambitieuze zorginstelling waarbij ruim 500 huisartsen
zijn aangesloten. Zij worden bijgestaan door ruim 150 doktersassistenten, triagisten,
triagisten in opleiding, student/triagisten en frontofficemedewerkers.
Wie zoeken wij?
We willen de kwaliteit van de huisartsenposten verbeteren en daarom zijn we continu op
zoek naar nieuwe geneeskunde studenten. Wij nodigen vooral vierde- en vijfdejaars
geneeskunde studenten uit om te solliciteren. Bij voorkeur heb je de coschappen chirurgie
en interne doorlopen. Wij zorgen voor een uitgebreid opleidings- en inwerkprogramma
waarna je zelfstandig aan de slag kunt. Zie jij jezelf als één van onze nieuwe
student/triagisten voor onze telefonische triagepost in het centrum van Amsterdam,
solliciteer dan! Misschien ken je studiegenoten die ook geïnteresseerd zijn? Wijs ze dan op
deze vacature en laat ze solliciteren. In een selectiegesprek wordt bepaald of je voor de
functie in aanmerking komt.
Wat doe je als student/triagist?
Als medisch student/ triagist beoordeel je telefonisch hulpvragen van patiënten en verwerk
je deze in het geautomatiseerde systeem. Je werkt op ons telefonische triagepost in
teamverband met gediplomeerde triagisten, triagisten in opleiding en andere medisch
student/triagisten. Je werkt onder supervisie en verantwoording van dienstdoende regiearts
(huisarts). De werkzaamheden worden als dynamisch, leerzaam, verantwoordelijk en
dankbaar ervaren.
Combinatie met coschappen en andere studieverplichtingen
Voor deze functie gaat het om contracten voor een beperkt aantal uren (minimaal 26 uur per
maand in het weekend) zodat je de werkzaamheden kunt combineren met jouw coschappen
en andere studieverplichtingen. Ideaal dus! Bij indiensttreding krijg je een verplichte interne
opleiding van een aantal dagdelen. Salariëring is conform cao Huisartsenzorg.
Informatie
Solliciteren? Klik hier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling HRM
op telefoonnummer 020-3445399/393/704 of kijk eens op onze website
www.huisartsenpostenamsterdam.nl

