Medewerker Medisch Secretariaat Nefrologie
Bedrijf:
az groeninge is, samen met de ziekenhuizen van Deinze, Waregem, Izegem, Maria Middelares in Gent, Ronse en
Zottegem lid van het ziekenhuisnetwerk E17. Az groeninge is reeds 3x JCI geaccrediteerd en is een dynamisch
ziekenhuis met 1050 bedden, 2800 medewerkers en 250 artsen. Al deze medewerkers staan jaarlijks in voor
35.000 ziekenhuisopnames met overnachting, 38.000 dagopnames, 37.000 spoedopnames,1850 bevallingen en
41.000 ingrepen.
In onze organisatie staat kwaliteitsvolle zorg, innovatie en patiëntgerichtheid centraal. We werken met respect en
in vertrouwen samen met alle partners in-en buiten onze organisatie. Diversiteit, transparantie, open
communicatie, laagdrempeligheid en luisterbereidheid zijn hierbij cruciaal.

Functiebeschrijving:
Samen met je collega's sta je in voor:










Onthaal van patiënten op de raadpleging
Je staat in voor de interne en externe telefonie van de artsen
Je beheert de agenda van de artsen
Afspraken plannen voor de patiënten
Je verzorgt de inkomende en uitgaande correspondentie
Je verzorgt het typen van de medische verslagen
Een grondige kennis van medische terminologie is absoluut noodzakelijk
Je volgt medische resultaten van patiënten proactief op in samenspraak met de artsen

Profiel:









Je bent bachelor medical management assistant.
Je hebt een goede mondelinge kennis van de Franse taal.
Je hebt een goede kennis van de MS Office toepassingen.
Kennis van KWS is een pluspunt.
Je hebt een verzorgd taalgebruik en voorkomen.
Je bent administratief en organisatorisch sterk.
Je bent patiëntgericht en dienstverlenend ingesteld.
Je bent empathisch bij vaak chronische patiënten.

Wij bieden:











Een tijdelijke plaats (tot eind september 2019).
Jobtime: 50%.
Werkuren tussen 8.00 en 18.00 uur.
Start: 14 januari 2019.
Loon: categorie 12 (IFIC, PC 330)
De nodige opleiding voor het vervullen van deze functie wordt voorzien.
De dynamische werkomgeving van ons groot en vooruitstrevend ziekenhuis.
Interessant tarief voor de maaltijden in ons personeelsrestaurant.
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of een fietsvergoeding van € 0,23 per kilometer, heen
en terug.
25 verlofdagen en 12 recuperatiedagen voor een voltijdse tewerkstelling.

Contact:
Solliciteren kan online.
Voor jobgerelateerde vragen (uurrooster, takenpakket, ...) kan je contact opnemen met:
Centrum nefrologie, 056 63 33 60
Voor vragen omtrent het sollicitatieproces mag je contact opnemen met:
Julie Denyft, medewerker rekrutering en loopbaan, t. 056 63 63 22
Solliciteren kan tot en met 21 december 2018. Nieuws omtrent je kandidatuur ontvang je ten laatste een week
nadat de vacature is afgelopen.
Na registratie ontvang je automatisch een e-mail als wij jouw kandidatuur goed ontvangen hebben. Heb je geen
e-mail ontvangen? Neem dan contact op met Patricia op 056 63 60 27.

