Huisartsen Coöperatie Deventer e.o.(HCDO) is de organisatie van en voor huisartsen in Deventer en omstreken.
HCDO is het aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in deze regio. De activiteiten van HCDO zijn ondergebracht
in drie vennootschappen, te weten de Spoedpost Huisartsenzorg, de Ketenorganisatie en Kwaliteit &
Ondersteuning (K&O).
Voor de Spoedpost Huisartsenzorg zijn wij op zoek naar meerdere

VERPLEEGKUNDIGEN, DOKTERSASSISTENTEN M/V
of HBO-ers met een afgeronde opleiding in de zorg
voor de functie van triagist, aantal uren in overleg
Werktijden: avonden, nachten, weekenden en feestdagen
Functieomschrijving
Als triagist ben je het eerste aanspreekpunt van de Spoedpost Huisartsenzorg.
 Je staat patiënten telefonisch te woord, vraagt uit wat er aan de hand is, beoordeelt of het
spoedeisend is en je geeft advies of maakt een afspraak voor het spreekuur/visite.
 Je bent een belangrijke schakel in de communicatie en samenwerking met de huisarts, de chauffeurs
en Spoedeisende Eerste Hulp.
Wat vragen wij?
 Een enthousiaste, ervaren (minimaal 1 jaar werkervaring) en gediplomeerde
doktersassistente/verpleegkundige, triagist of hbo-diploma in de zorgsector. Je beschikt over goede
contactuele vaardigheden.
 Het is belangrijk dat je zelfstandig en flexibel kunt functioneren in wisselende situaties én dat je
stressbestendig bent.
Wat bieden wij?
 Werken op de Spoedpost Huisartsenzorg betekent afwisselend, verantwoordelijk werk in een
enthousiast team op een prettige werkplek.
 Een baan die goed te combineren is met een nevenbaan of studie.
 Tijdens je dienstverband word je opgeleid voor het erkende diploma triagist. Dit door opleiding en het
inwerkprogramma.
 Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Huisartsenzorg. Je ontvangt
onregelmatigheidstoeslag voor het werken buiten kantooruren. Contracten worden aangegaan voor
bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband.
Stuur je sollicitatiebrief met CV voor 27 september a.s. naar mailadres HRM@hcdo.nl o.v.v. sollicitatie triagist.
Wil je eerst meer weten? Dat kan! Stuur ons een mailtje naar coordinator-spoedpost@hcdo.nl of bel naar
0570-501770 met een van onze coördinatoren. Begin oktober organiseren wij een informatieavond en
vertellen je dan alles wat je wilt weten over het werken op de Spoedpost.

