
 

 

Vacature Baliemedewerker (Delft / Schiedam) 
Ben jij opzoek naar een dankbare en afwisselende baan? Geen dienst is hetzelfde. Deze veelzijdige 
functie is goed te combineren met een andere baan of (medische of paramedische) studie. 

Een huisartsenpost vervult een onmisbare regionale functie en is de spil naar de vraag om (soms 
urgente) hulp en de snelle verlening daarvan. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten die 
binnenkomen. Zo ben je verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de administratieve 
gegevens. Belangrijker nog, je kunt goed inschatten of er alarmsignalen aanwezig zijn bij de patiënt 
waardoor er snel gehandeld moet worden. Ook houd je een oogje in het zeil op de patiënten in de 
wachtkamer.  

Voel je je bij ons thuis en wil je meer? Dan is het mogelijk om door te groeien naar de functie van 
triagist. We bieden een intern opleidingstraject.  

Wat verwachten wij van jou? 

• Je bent in het bezit is van een erkend diploma doktersassistent of bijna afgestudeerd. 
• Mocht je deze baan willen combineren met jouw studie, dan beschik je over voldoende 

medische basiskennis. 
• Het is fijn als je al wat ervaring hebt opgedaan in een huisartsenpraktijk of andere 

zorginstelling. 
• Je kunt goed zelfstandig functioneren. 
• Uiteraard ben je goed in het omgaan met wisselende situaties en je beschikt over goede 

communicatieve vaardigheden.  
• Teamspeler, stressbestendig en flexibele instelling zijn voor jou bekende competenties. 
• Wij werken op tijden dat de huisartsenpraktijken dicht zijn. Je vindt het daarom geen punt 

om in de avonden, weekenden en op feestdagen te werken. 
• Je bent beschikbaar voor minimaal 6 uur en maximaal 12 uur (d.w.z. 1 of 2 diensten per 

week). 

Wat hebben wij in huis? 

• Een leuk team van huisartsen, triagisten, baliemedewerkers en chauffeurs. 
• Diverse scholingsmogelijkheden. 
• Parttime werken en invloed op de indeling van de diensten.  
• We hebben twee locaties (Delft en Schiedam). Je werkt op een of beide locaties. 
• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Huisartsenzorg, zoals extra vakantie-uren, 

eindejaarsuitkering en pensioenopbouw. 
• Salarisrange exclusief avond-, nacht en weekendtoeslag € 2.008,- tot € 2.788,- bij een 38-urig 

dienstverband.  

Spreekt het je aan? 

Mail dan je sollicitatie met CV naar n.schijf@hapschievliet.nl, HR manager. Wil je meer informatie 
over de functie? Neem gerust contact op met Natasja via 06-49423220.  


