
 

 

Vacature Triagist of Triagist in opleiding (Delft / Schiedam) 
De functie van triagist is bij onze huisartsenposten een afwisselende, verantwoordelijke 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 ziet en dat 
houdt je scherp en maakt de baan heel afwisselend. Daarnaast kun je ook de arts assisteren en 
medische handelingen uitvoeren. 

HAP Schievliet zorgt tijdens avond, nacht en het weekend en op feestdagen voor de spoedeisende 
huisartsenzorg in onze regio. Op de huisartsenposten zorgen medewerkers en huisartsen er samen 
voor dat de inwoners uit onze regio bij spoed kunnen vertrouwen op goede zorg. 

Wat verwachten wij van jou? 

• Je bent een gediplomeerde doktersassistent en hebt bij voorkeur ook het diploma voor 
triage-assistent of je bent bereid om deze te halen. 

• Je beschikt over minimaal één jaar werkervaring binnen een huisartsenpraktijk en/of een 
huisartsenpost. 

• Je past in ons team waarin de collega’s enthousiast zijn, gaan voor kwaliteit en een goede 
samenwerking. 

• Je hebt geen problemen met het dragen van een grote verantwoordelijkheid en vindt 
vertrouwen en eerlijkheid 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 voor minimaal 

8 uur en maximaal 24 uur (d.w.z. 1 tot 3 diensten per week). 
• Tenslotte ben je iemand die goed om kan gaan met weerstand en is jouw empathisch 

vermogen het uitgangspunt voor de communicatie met patiënten en hun naasten. 

Wat hebben wij in huis? 

• Een leuk team van huisartsen, triagisten, baliemedewerkers en chauffeurs. 
• Diverse scholingsmogelijkheden. 
• Je kunt doorgroeien naar de functie van spreekuurondersteuner huisarts (SOH). 
• 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 triagist € 2.403,- tot € 3.451,- bij een 

38-urig dienstverband en triagist in opleiding € 2.179,- tot € 3.057,-.  

Spreekt het je aan? 

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


