Buurtgezondheidscentrum Althea vzw zoekt een gemotiveerde
collega voor het onthaal in Genk en in Opglabbeek
BBG Althea (Genk) en BGC Zenia (Oudsbergen/Opglabbeek) zijn
multidisciplinaire praktijken met o.a. huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten,
onthaal, e.a..
Wij staan in voor kwaliteitsvolle eerstelijns gezondheidszorg en werken met
het forfaitaire betalingssysteem.
Voor meer informatie kijk op www.bgc-althea.be en www.bgc-zenia.be
JOBINHOUD:
Samen met uw collega’s staat u in voor de organisatie van het onthaal:
De onthaalfunctie (hoofdtaak):
- Telefonische oproepen beantwoorden en eventueel doorschakelen
- Inkomende vragen inschatten op dringendheid en correct doorverwijzen
- Inplannen van afspraken en de agenda’s van de zorgverleners beheren
- Onthalen van patiënten en bezoekers
Administratieve taken:
- Ondersteuning bieden aan de disciplines
- Patiëntenadministratie
PROFIEL: wat verwachten wij?
-

-

U hebt een bachelor medical management (of gelijkwaardig) en kan wat relevante
werkervaring voorleggen, liefst in een gelijkaardige sector
u werkt binnen een uurrooster met ochtenduren vanaf 8u00 en avonduren tot 19u00
in een 5-dagen systeem (vroege en late shiften)
u bent flexibel m.b.t. het takenpakket en de werkorganisatie.
u bent voldoende stressbestendig om met de werkdruk en met de veelheid aan
prikkels te kunnen omgaan. U weet daarbij prioriteiten aan te brengen (nodig,
belangrijk, dringend, …) volgens de afspraken die in het team en in het centrum
gelden.
U bent discreet (beroepsgeheim)
U kan vlot overweg met een PC en Microsoft Office
U heeft een verzorgd uiterlijk
U spreekt/schrijft vlot Nederlands – andere talen strekken tot aanbeveling

WIJ BIEDEN:
-

een deeltijds contract van onbepaalde duur : gemiddeld 19u per week
er is een interne opleiding voorzien
verloning is volgens PC 330.01 – klasse 12 met extra legale voordelen
(maaltijdcheques, groepsverzekering)
Plaats van tewerkstelling: BGC Althea Genk én BGC Zenia Oudsbergen/Opglabbeek
Start is voorzien tegen 1 juli 2022

SPREEKT ONZE VACATURE U AAN?
Solliciteer zo snel mogelijk:
- Stuur een e-mail met uw motivatiebrief én uw uitgebreide CV t.a.v. Anna Maltezis,
anna.maltezis@bgc-althea.be

