
Vacature triagist Huisartsenposten Schievliet 

Beide locaties, standplaats Delft 

Avond-, nacht- en weekenduren (min. 12 uur per week) 

Huisartsenposten Schievliet (HAP Schievliet) 
HAP Schievliet zorgt tijdens avond, nacht en weekend en op feestdagen voor  de spoedeisende 
huisartsenzorg in de regio Delft e.o. en Nieuwe Waterweg Noord. Op de huisartsenposten zorgen 
medewerkers en huisartsen er samen voor dat de inwoners uit onze regio bij spoed kunnen 
vertrouwen op goede zorg.  
 
De functie van triagist is bij onze huisartsposten een afwisselende en uitdagende baan. Zo bepaal je 
telefonisch de urgentie van klachten en ben je verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van 
de hulpvraag. “Je weet van te voren nooit hoe de dienst eruit zal zien en dat houdt je scherp en maakt 
de baan afwisselend”, aldus één van de triagisten van HAP Schievliet.    
 
Wat breng je mee? 

– Je bent een gediplomeerde doktersassistent en hebt bij voorkeur ook het diploma voor 
triage-assistent of bent bereid om deze te behalen; 

– Je beschikt over minimaal één jaar werkervaring binnen een huisartsenpraktijk en/of een 
huisartsenpost; 

– Je past in een team waarin de triagisten enthousiast zijn, gaan voor kwaliteit en goede 
samenwerking belangrijk vinden; 

- Je hebt geen problemen met het dragen van een grote verantwoordelijkheid en vindt 
vertrouwen, eerlijkheid en goed overleg met collega’s belangrijk;  

- Vanzelfsprekend heb jij passie voor dit vak en blijf je rustig onder druk; 
- Je bent bereid om avonden, nachten, weekenden en op feestdagen te werken; 
- Tenslotte ben je iemand die goed om kan gaan met weerstand en is je empathisch vermogen 

het uitgangspunt voor de communicatie met patiënten en hun naasten.   

Wat biedt Huisartsenposten Schievliet jou?  
We hebben bij Huisartsenposten Schievliet een leuk team van huisartsen, triagisten, 
baliemedewerkers en chauffeurs. Voor triagisten zijn er diverse scholingsmogelijkheden en de 
mogelijkheid om parttime te werken. Salariëring voor een gediplomeerde triagist vindt plaats volgens 
de CAO Huisartsenzorg schaal 5 en voor triagisten in opleiding is dit schaal 4 .  
Voor alle diensten in de avond, nacht en weekend is een onregelmatigheidstoeslag van toepassing.  

 

Is dit jouw baan?  
Mail dan je sollicitatie met CV naar Anneloes van der Lely: a.vdlely@hapschievliet.nl, locatiemanager 
HAP Schievliet, locatie Schiedam. Wil je meer informatie over de functie? Stuur dan een mail naar 
Anneloes van der Lely via bovenstaand mailadres.  

mailto:a.vdlely@hapschievliet.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  


