Voor de triagepost van Medrie zoeken wij medisch studenten voor de functie:
Junior Triagist
- 5 diensten (van 5,5 uur) per maand in het weekend, op feestdagen en tijdens avonduren –
De Triagepost Medrie (TPM) in Zwolle ondersteunt de huisartsenposten en dienstenstructuren in de
regio’s Zwolle, Flevoland en Hardenberg in avond, nacht en weekenduren door middel van
telefonische triage.
Inhoud van de functie
 Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten die tijdens de avond en het weekend een
beroep doen op een huisarts.


Je doet telefonische triage en handelt daarmee de hulpvraag van de patiënt af door de juiste
actie en urgentie te bepalen.



Je adviseert over zelfzorgmogelijkheden en regelt, zo nodig, de consult- en visiteafspraken
voor de huisartsen.



Je werkt met de Nederlandse Triage Standaard en rapporteert gegevens in een digitale
patiëntenkaart.



Je verwijst zo nodig, in overleg met regiearts, de patiënt door naar andere zorginstellingen.

Wij zoeken
 Gemotiveerde 4e, 5e of 6e jaars studenten geneeskunde met interesse in de
spoedzorg/huisartsenzorg


Je bent communicatief- en besluitvaardig en stressbestendig



Je bent minimaal 5 diensten per maand beschikbaar en in vakantieperiodes extra
beschikbaar



Je bent minimaal 9 maanden beschikbaar

Wij bieden
Een uitdagende bijbaan, waarbij je relevante werkervaring opdoet die ook nog eens goed op je CV
staat. Voor deze functie gaat het om een beperkt aantal uren zodat de werkzaamheden kunnen
worden gecombineerd met coschappen en studieverplichtingen.
We zorgen voor een verplichte interne opleiding van een aantal dagdelen en een gedegen
inwerkprogramma waarin je door een ervaren en gediplomeerd triagist begeleid wordt.
Inschaling in schaal 4 conform de CAO-Huisartsenzorg (€ 1.857,- bruto per maand bij 38 uur),
aangevuld met een onregelmatigheidstoeslag van 30% of 50%.
Vragen en reageren
Meer informatie over de organisatie kun je vinden op onze website: www.medrie.nl en voor vragen
kun je contact opnemen met operationeel manager Arina Brinkman, telefoon (038) 455 62 26.
Reacties met curriculum vitae kunnen gestuurd worden naar vacatures@medrie.nl
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