Jill zoekt
jou...

Ben jij die gediplomeerde medisch
secretaresse die zin heeft in een
nieuwe uitdaging binnen
MeanderGroep?
Als medisch secretaresse maak je deel
uit van de medische dienst: een team
van verpleegkundig specialisten,
basisartsen, artsen in opleiding tot
specialist ouderengeneeskunde en
specialisten (ouderen-)geneeskunde. Hun
werkzaamheden beslaan een breed
aandachtsgebied, van de verpleeghuizen
tot de wijkzorgcentra. Doelgroepen zijn
onder andere bewoners met nietaangeboren hersenletsel, specialistische
beademing, dementie, Korsakov,
Parkinson, jonge mensen met dementie
en revalidanten (Geriatrische Revalidatie
Zorg).
Als medisch secretaresse ben jij de
rechterhand van onze artsen. Je laat het
proces op een prettige en eﬃciënte wijze
verlopen, zodat de continuïteit en
kwaliteit van de behandeling
gewaarborgd blijft. Dankzij jouw inzet
hebben artsen de mogelijkheid om meer
mensen direct te zien. Een win-win
situatie dus! Je werkt samen met andere
collega’s. Samen met hen werk je in een
inspirerende werk- en leeromgeving,
waar je alle ruimte krijgt om het beste uit
jezelf te halen!
Kijk voor meer informatie over onze
verpleeghuizen en wijkzorgcentra op
onze website.

Wij vragen
Je hebt een MBO-3 afgeronde opleiding,
aangevuld met een opleiding tot medisch
secretaresse. Bij voorkeur ben je in het
bezit van een diploma medische
terminologie. Daarnaast heb je minimaal
5 jaar werkervaring in een vergelijkbare
functie.We verwachten dat je zelfstandig
kunt werken en een perfecte beheersing
van de Nederlandse taal hebt, in zowel
woord als geschrift. Verder verwachten
we een ﬂexibele, sociaal vaardige,
stressbestendige collega die goed in een
team functioneert. Ervaring en aﬃniteit
met Microsoft Outlook en Oﬃce (met
name Word en Excel) zijn vereist.

Daarnaast maak je je snel andere
systemen eigen.Je hebt een positieve
instelling en ziet geen problemen, maar
uitdagingen. Je houding naar je directe
collega’s, je collega’s in de zorg en
externe contacten is proactief en gericht
op samenwerking. Daarnaast ben je zeer
secuur en sta je stevig in je schoenen. Je
kunt prioriteiten stellen en van hieruit
vervolgacties inzetten. Bij indiensttreding
dien je een geldige VOG (verklaring
omtrent gedrag) te kunnen overleggen of
bereid te zijn deze aan te vragen. De
kosten van de VOG worden vergoed door
MeanderGroep.

... als medisch
secretaresse

Wij bieden
Salaris conform CAO VVT FWG 35
(maximaal € 2668,93 bruto per maand bij
een fulltime dienstverband). Het betreft
een dienstverband voor de duur van 1
jaar, met de mogelijkheid tot verlenging
van dit dienstverband of omzetting in
vast dienstverband.

MeanderGroep zoekt een
medisch secretaresse voor
28-36 uur

MeanderGroep staat bekend om haar
ontwikkelmogelijkheden en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden. We
horen niet voor niets al 3 jaar op rij tot de
aantrekkelijkste werkgevers van (Zuid-)
Limburg.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Meander Werk via T 045
561 61 30.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in
overleg.
Het vacaturenummer is 2020.054
Om te solliciteren klik op onderstaande
knop 'ik wil solliciteren''.
Je kunt op deze vacature solliciteren t/m
21 februari 2020.

