
 

 

1 of meerdere deeltijdse nachtreceptionist(en) – telefonist(en) (m/v/x) 
 

Wachtpost Zennevallei heeft als taak om tijdens weekends en op feestdagen de wachtdienst te verzekeren voor 

patiënten die dringend een huisarts nodig hebben. Vanaf februari 2023 zullen wij echter ook geopend zijn tijdens de 

week van 18u-8u.  Momenteel zijn wij dan ook op zoek naar 1 of meerdere gemotiveerde receptioniste(n)-

telefoniste(n) (m/v/x) om ons team te versterken (voornamelijk nachtshiften). Openstaande shiften: dinsdag, 

woensdag en donderdag van 24u tot 8u en donderdag van 17u30-24u.  U kunt solliciteren voor 8u (1 shift), 16u (2 

shiften), 24u (3 shiften) of 30,5u (4 shiften) per week. Gelieve uw keuze duidelijk te vermelden bij sollicitatie. 
 

Uw taken 

- Onthaal van patiënten, zowel telefonisch als aan de balie (in Nederlands en Frans) 

- Invoeren van patiëntengegevens in een daarvoor voorzien computerprogramma 

- Inboeken van afspraken in het correcte kabinet 

- Administratie eigen aan de wachtpost 

- Afhandeling van betalingen 

- Enkele logistieke en huishoudelijke taken, zoals het aanvullen van voorraden en het opgeruimd en proper 

houden van de wachtpostruimtes. 
 

Uw opleiding en ervaring 

- Diploma administratief bediende, receptionist-telefonist 

- Diploma medisch secretariaat of praktijkassistente 

- Of ervaring die overeenkomt met deze opleidingen 
 

Uw profiel 

- U bent vlot en vriendelijk, discreet, zorgvuldig, stressbestendig en u heeft een verzorgd voorkomen. 

- U kunt ook in stressvolle situaties goed omgaan met patiënten en artsen. 

- U bent in staat om zelfstandig en probleemoplossend te werken. 

- U bent vertrouwd met het gebruik van een computer. 

- U beheerst het Nederlands goed en u kunt perfect patiënten in het Frans te woord te staan. 

- U bent flexibel en bereid in te springen wanneer uw collega’s verlof hebben of ziek zijn. 

- U bent bereid nachten te werken (van 24u-8u). 
 

Wij bieden 

- Een deeltijds contract van onbepaalde duur.  

- Wij zoeken nog iemand voor volgende shiften: dinsdag, woensdag en donderdag van 24u tot 8u en donderdag 

van 17u30-24u.  U kunt solliciteren voor 8u (1 shift), 16u (2 shiften), 24u (3 shiften) of 30,5u (4 shiften) per 

week. Gelieve uw keuze duidelijk te vermelden bij sollicitatie. 

- Extra shiften zijn mogelijk (invallen bij ziekte of verlof van collega’s). 

- Een op de functie afgestemde verloning en extra legale voordelen 

- Een interne opleiding om uw taken goed te kunnen uitvoeren 

- Een boeiende werkomgeving met veel menselijk en sociaal contact. 

- Vermoedelijke startdatum: 1/2/2023 
 

Geïnteresseerd in deze functie? 

U wordt verzocht uw sollicitatiebrief en cv voor 19/12  te sturen naar info@artsenkring.be t.a.v Liesbeth Devreker.  

Cv’s zonder motivatiebrief worden niet aanvaard. 
 

Liesbeth Devreker – Coördinator Wachtpost Zennevallei – Alsembergsesteenweg 89, 1501 Buizingen 

E-mail: info@artsenkring.be   

Tel.: 02/306.42.46 

ZOEKT 


