Kun jij de inkomende spoedvraag beoordelen? Kun jij door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen erachter
komen hoe het met een patiënt gaat? Dan kun je je bij ons specialiseren in het uitdagende vak van Triagist!

Triagist
Afgeronde opleiding in de zorg op minimaal MBO 4 niveau
Min. 8 uur per week

Wat ga je doen?
Als een patiënt tijdens avond-, nacht-, weekenduren en/
of feestdagen met spoed een huisarts nodig heeft,
neemt de patiënt contact op met een Huisartsenpost. Jij
bent als Triagist het eerste aanspreekpunt voor de
patiënt én de huisarts. Als Triagist ben je professioneel,
klantgericht, stressbestendig én besluitvaardig, maar
ook flexibel.

Wat breng je mee?
•
•

Wat bieden wij?
•

Wat doet de organisatie?
Het werkgebied van de Stichting Huisartsenposten
West-Brabant (HAPWB) omvat West-Brabant en Tholen.
Patiënten in ons werkgebied die in avond, nacht en
weekend met spoed een huisarts nodig hebben, kunnen
telefonisch contact opnemen met de huisartsenposten
in Breda, Roosendaal of Bergen op Zoom. Als het kan,
wordt volstaan met een zelfzorgadvies. Indien nodig
wordt de patiënt uitgenodigd voor een consult op de
post of vindt visite aan huis plaats. In totaal zijn er circa
240 gevestigde huisartsen bij onze organisatie
aangesloten die bij toerbeurt diensten verrichten op de
posten. Hiernaast zijn er ruim 130 medewerkers voor
onze organisatie werkzaam.

•

Opleiding Triagist:

•

Na je indiensttreding start je met de (interne) opleiding
en training on the job. Binnen een periode van 23
maanden word je begeleid om een professioneel
Triagist te worden en neem je deel aan het Landelijk
Kennisexamen Triage (LKT). Na het volgen van diverse
(triage) scholingen, voldoende gespreksaudits, LKT
behaald en een positieve praktijkbeoordeling word je
voorgedragen voor diplomering. Dit diploma is 5 jaar
geldig. Er vindt iedere 5 jaar een aanvraag voor
herregistratie plaats. Indien je al gediplomeerd Triagist
bent, neem je deel aan de interne aangeboden
trainingen om te voldoen aan de eisen voor
herregistratie diploma Triagist.

Je bent in het bezit van een zorgdiploma op
minimaal MBO 4 niveau
Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring in
de gezondheidszorg

•
•

•
•

•

Een goed te combineren parttimebaan
(contractomvang is in overleg gemiddeld voor
8 - 24 uur per week)
Mogelijkheid tot meer werken door te reageren
op openstaande diensten, dit houdt jouw eigen
agenda flexibel
Een afwisselende functie in een professionele
organisatie met ruimte voor eigen initiatief
Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens de
cao-huisartsenzorg: het salaris ligt tussen de
€ 2.403 en € 3.321 bruto per maand (bij een 38urige werkweek)
Een aantrekkelijke onregelmatigheidstoeslag
van toepassing van gemiddeld 41%
Ruime, aanvullende scholings- en
opleidingsmogelijkheden, waaronder de
gecertificeerde opleiding tot Triagist
Werk je liever alleen in de nachten en/of alleen
in de weekenden? Wij bespreken graag de
mogelijkheden met jou
Structuur door 70% van de contracturen in een
vast patroon vast te stellen. De overige 30% van
de te werken uren vul je naar eigen voorkeur in,
in de gepubliceerde openstaande diensten. De
diensten zijn in de avonden, nachten en
weekenden.

Interesse?
Interesse? Mail je sollicitatiebrief met motivatie en cv
naar sollicitaties@hapwestbrabant.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
afdeling P&O op telefoonnummer 06 82 56 91 60 of via
bovenstaand e-mailadres!

Wij zitten met spoed op jou te wachten

