
    ZOEKT  

 

 3 ONTHAALMEDEWERKERS (M/V/X) 

voor het test- en triagecentrum Covid19 Zennevallei  

(deeltijds 10u/15u/20u – minstens tot 15/1/2021) 
 

Artsenkring Zennevallei is een vzw die de huisartsen vertegenwoordigt in de regio Zennevallei en voor 

hen bijscholingen, alsook de wachtdienst tijdens het weekend organiseert (beter gekend als 

Wachtpost Zennevallei). Tijdens de Coronacrisis organiseren we ook de triage en testafnames in het 

kader van Covid19. Dit triagecentrum is gelegen op de parking van AZ Sint-Maria Halle. 

 

Voor het onthaal van dit test- en triagecentrum zijn wij dringend op zoek naar 3 deeltijds 

onthaalmedewerkers (week/weekend).   

 

Uw taken: 

• Patiëntvriendelijk onthaal in het triagecentrum (in het Nederlands en het Frans) 

• Orde en netheid van het triagecentrum verzorgen 

• Patiëntengegevens beheren 

• Toezien op een vlot verloop van consultaties en afspraken  

• Voorraad opvolgen, tekorten vaststellen  

• Administratieve taken uitvoeren en opvolgen  

 

Opleiding en ervaring: 

• Je hebt minimum een diploma hoger secundair  

• Bij voorkeur ervaring in een onthaalfunctie  

 

Uw profiel: 

• U bent vlot, vriendelijk, discreet, flexibel en geduldig. 

• U heeft een verzorgd voorkomen. 

• U kunt ook in stressvolle situaties goed omgaan met patiënten en artsen. 

• U bent in staat om zelfstandig en probleemoplossend te werken. 

• U bent vertrouwd met het gebruik van een computer. 

• U beheerst het Nederlands goed en u kunt perfect patiënten in het Frans te woord te staan 

• U bent bereid te werken in weekends en op feestdagen. 

• Beschikt u daarnaast ook nog over een goede teamgeest en bent u bereid om in te vallen bij 

onvoorziene afwezigheid van één van uw collega’s, dan bent u de geschikte kandidaat. 

 

Wij bieden 

- Een deeltijds contract (10u, 15u of 20u) voorlopig voor een periode van 3 maanden met 

waarschijnlijkheid verlengd tot 15/1/2021. Nadien verlenging wanneer de Overheid hier 

goedkeuring voor geeft.  



- We werken in shiften van 5u/dag (9u30-14u30 OF 15u30-20u30 – weekends en feestdagen enkel 

9u30-14u30). Uurrooster wordt opgesteld in samenspraak. 

- Boeiend werk met veel sociale contacten. 

- Een interne opleiding om uw taken goed te kunnen uitvoeren. 

- Te starten: zo snel mogelijk 
 

Plaats van tewerkstelling: 

Containers gelegen op de parking van het personeel van AZ Sint-Maria Halle, Ziekenhuislaan 100, 1500 

Halle 

Geïnteresseerd in deze functie? 

U wordt verzocht uw sollicitatiebrief en cv voor 1/7/2020  te sturen naar info@artsenkring.be t.a.v 

Liesbeth Devreker.  

Meer info via 0473/31.17.21 

 

 

 

 

 

 


