
VACATURE

J U N I O R  T R I A G I S T ,  G E N E E S K U N D E  S T U D E N T
H U I S A R T S E N S P O E D Z O R G

Je bent een leergierige en je zoekt een uitdagende bijbaan waar je volop kunt leren;
Je bent in het bezit van je Bachelor Geneeskunde;
Je bent bereid de eendaagse opleiding tot junior triagist te volgen;
Je vindt het een uitdaging om het diagnose denken los te laten en het urgentiedenken te
leren;
Je hebt eerlijkheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan;
Je bent empathisch en kan tegelijk ook goed met weerstand omgaan;
Je bent bereid om op basis van een wisselend rooster van beschikbaarheid te werken
(minimaal 3 diensten per maand);
Je bent bereid om aanvullende nascholingen te volgen en teamoverleggen bij te wonen. 

Ben jij in het bezit van je bachelor geneeskunde en ben je op zoek naar uitdagend en
verantwoordelijk werk passend bij je studie? 

 
Dan ben je van harte welkom bij Huisartsenpost West-Friesland!

Jouw nieuwe baan:
Als junior triagist ben jij het eerste aanspreekpunt voor patiënt en huisarts. Je beantwoordt
telefonisch uiteenlopende hulpvragen en je bepaalt de urgentie hiervan. Aan de hand van
landelijke richtlijnen geef je advies en onderneem je de juiste actie. De werkzaamheden
worden als dynamisch,verantwoordelijk en vooral leerzaam ervaren.
Door de werktijden (avond, weekend en feestdagen) is deze parttime functie perfect te
combineren met jouw studie geneeskunde. 

Wat bieden we jou?
Wij bieden je een warm welkom in een toegewijd, professioneel team van ongeveer 40
professionals. 
Door onze gestructureerde inwerkperiode zul je je snel thuis voelen. Met ons
opleidingsprogramma zorg jij ervoor dat je kennis up to date is, waardoor je hoge kwaliteit
spoedzorg kunt bieden. Dit betreft een ééndaagse opleiding en een bijbehorende e-learning. Jij
werkt onder supervisie en verantwoordelijkheid van de dienstdoende regiearts (huisarts). 

Wie ben jij?



VACATURE

Salariëring is afhankelijk van werkervaring (cao huisartsenzorg, schaal 4);
Je ontvangt ANW toeslag volgens cao huisartsenzorg;
Via PFZW bouw je je pensioen op. 

Arbeidsvoorwaarden:

De Huisartsenpost:
De Huisartsenpost maakt onderdeel uit van Zorgkoepel West-Friesland (ZWF). Zorgkoepel
West-Friesland is koploper in de eerstelijnszorg. Wij maken ons samen met huisartsen en
andere zorgpartners sterk voor zorg op hoog niveau voor de inwoners van West-Friesland en
de Wieringermeer. ZWF bestuurt Huisartsenpost West-Friesland, Diagnostisch Centrum West-
Friesland en Ketenzorg West-Friesland. Meer informatie over de huisartsenpost vind je op
www.huisartsenpostwf.nl 

Kom je kennis maken?
Ben je enthousiast geworden en wil je graag deel uit maken van onze organisatie en
meewerken aan onze ambities, dan zien we graag je CV met een korte motivatie via
HR@zorgkoepelwf.nl tegemoet.

Voor meer informatie kun je ook bellen of appen met Anja Bakker, Teamcoach
Huisartsenpost West-Friesland, Telefoon: 0659823134.
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