De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) is de organisatie van huisartsen, apothekers,
verpleegkundigen en andere eerstelijnshulpverleners die in Zoetermeer versterking van de eerstelijnszorg nastreeft
en de kwaliteit en samenhang van chronische, complexe en acute eerstelijnszorg bevordert.

De Huisartsenpost (HAP) Zoetermeer verzorgt de acute huisartsenzorg ’s avonds, ’s nachts en in het
weekend (de zogenoemde ANW-uren) voor ruim 127.000 inwoners van Zoetermeer en Benthuizen.
De Huisartsenpost wordt beheerd door de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer
(SGZ). Samen met de Dienstapotheek en de Spoedeisende hulp van het LangeLand ziekenhuis vormt
de Huisartsenpost het Centrum Acute Zorg.
Wij zijn altijd op zoek naar:
Gediplomeerde Triage-assistentes / triagisten
Wat ga je doen?
Als triagist ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten die acuut medische huisartsenzorg nodig
hebben tijdens de ANW-uren. Je beoordeelt de klacht en bepaalt de urgentie. Dit eerste contact met
patiënten is vaak telefonisch. Daarnaast ontvang en beoordeel je ook de zogenoemde ‘aanlopers’,
degenen die zonder voorafgaand telefonisch contact en zonder afspraak naar de HAP komen.
Natuurlijk sta je er niet alleen voor: je werkt intensief samen met collega-triagisten, dienstdoende
huisartsen, de Meldkamer, de Spoedeisende Hulp en de Dienstapotheek. Verder geef je zelfstandig
medisch advies aan patiënten, ondersteun je de huisarts bij het spreekuur en verricht je medisch
technische handelingen.
Wat bieden wij jou?
Het salaris is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en varieert van € 2.155,00 tot € 2.977,00
bruto per maand op basis van 38 uur per week. Voor de uren na 18.00 uur en in het weekend geldt
een onregelmatigheidstoeslag van 30 tot 50 % op het reguliere salaris.
We bieden je een contract vanaf 10 uur per week. De werktijden zijn ’s avonds, ’s nachts, in het
weekend en op feestdagen. Hierdoor heb je overdag tijd voor jezelf en is deze baan eventueel te
combineren met een andere parttime functie, een studie of met de zorg voor kinderen. Het flexibele
rooster geeft je de gelegenheid om deels zelf je werkdagen te bepalen. De HAP is gevestigd aan de
achterzijde van het LangeLand ziekenhuis en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en met de
auto.
Bij de HAP word je onderdeel van een team dat collegialiteit erg belangrijk vindt. We ondersteunen
elkaar en we spreken elkaar ook aan als we vinden dat er iets beter kan. Zo blijven we van elkaar
leren en zorgen we samen voor de beste zorg voor onze patiënten. De HAP stimuleert de
medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. Je krijgt verschillende scholingen en trainingen
aangeboden, zoals het leren hechten of hoe om te gaan met personen met verward gedrag.
Wat breng jij ons?
Je bent een gediplomeerd triagist, bij voorkeur met werkervaring in een huisartsenpraktijk of op een
HAP. Je krijgt energie van de drukte en hectiek op een HAP. Elke patiënt is uniek en verdient
onbevooroordeelde en oprechte aandacht. Jij benadert elke patiënt dan ook met een open blik. Je
vindt het leuk om zelfstandig besluiten te nemen en oplossingen te bedenken en als het nodig is
schakel je een collega in voor overleg.
Het team waarvan je deel gaat uitmaken, is gedreven en leergierig. Jij bent iemand die daarin past,
iemand die initiatief durft te nemen en die zich wil blijven ontwikkelen. En vooral ben je een
enthousiaste, flexibele en betrokken collega.
Heb je vragen? Bel dan op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur met Cora de Graaf
(coördinator HAP) op 06-46206472 of met Jantine Verheij (manager HAP) op 079-3208686.
Je sollicitatie met curriculum vitae kun je richten aan de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg
Zoetermeer, ter attentie afdeling P&O, Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer of mailen naar
werken@sgzoetermeer.nl
Voor algemene informatie over de HAP kun je terecht op https://huisartsenpost.zoetermeergezond.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

