
Onthaalmedewerkers (M/V) Huisartsenwachtpost Noord-
West Brabant ( Merchtem) 

Voor het onthaal van deze wachtpost zijn wij op zoek naar een extra onthaalmedewerker die tijdens 
het weekend zal worden tewerkgesteld. Hierbij wordt gewerkt in shiften van telkenmale 8uur 
(ochtend-, dag - en nachtshift). Er zijn meerdere shiften per weekend mogelijk. Het aantal te presteren 
uren per weekend kan variëren van 8u tot 25u.  

De onthaalmedewerker is het eerste contact met onze patiënten en speelt als dusdanig een belangrijke 
rol in een succesvolle werking van de huisartsenwachtpost. 

Takenpakket: 

 Aannemen van telefoons; 
 Eerste selectie van de oproep aan de telefoon, eventueel in samenspraak met de arts van 

wacht; 
 Onthaal van de patiënten op de wachtpost; 
 Inschrijving van de patiënten in het softwaresysteem; 
 Dispatching van de huisbezoeken; 
 Contacten met de “rijdende” artsen; 
 Elektronisch innen van de honoraria via bancontact; 
 Diverse administratieve taken. 

De onthaalmedewerkers rapporteren aan de Manager-coördinator van de Huisartsenwachtpost. 

Gezocht profiel 

 Je bent klantvriendelijk met een tactvolle houding naar de patiënten en artsen; 
 Je bent een teamplayer, flexibel ingesteld en stressbestendig; 
 Je hebt een correct taalgebruik en bent tweetalig Nl/Fr; 
 Je hebt affiniteit met gezondheidszorg; 
 Je bent in het bezit van een A2-diploma; 
 Je bent bereid om in het weekend te werken, dit in een beurtrol met andere collega’s; 
 Je werkt vlot met PC en bent bereid om je in het softwareprogramma voor de 

huisartsenwachtpost verder te bekwamen. 

Aanbod 

 Een contract van bepaalde of onbepaalde duur voor deeltijds werk; 
 Een loon volgens de wettelijke barema’s van het paritair comité; 
 Een opleiding in het betreffende softwareprogramma; 
 Een opleiding voor de triage van de contacten met de patiënten. 

Interesse? Stuur een motivatiebrief met CV per mail naar de Manager-coördinator van de 
Huisartsenwachtpost via vyvermanh@gmail.com. Voor meer info kan er vrijblijvend contact worden 
opgenomen op het gsm-nummer 0472 58 89 49. 


