
Baliemedewerker huisartsenzorg (m/v) 18 u Zwolle. 

Ben je op zoek naar een werkplek binnen een innovatieve organisatie? Wij doen de dingen net ietsje 
anders. Heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan? Dan hebben wij de baan voor jou? 

Per direct zijn wij op zoek naar een baliemedewerker huisartsenzorg voor 16-28 uur per week voor 
onze locatie Zwolle Bolle Bieste. 
 
Wat ga je doen?  
In de huisartspraktijk ben je het eerste aanspreekpunt voor de patiënten. Je staat patiënten aan de 
telefoon en aan de balie te woord. 
Je ondersteunt de doktersassistente bij administratieve taken, zoals het bijhouden van 
patiëntengegevens, het regelen van de inkomende en uitgaande brieven, het beheren van de 
voorraad medicijnen en verbandmiddelen die op de praktijk worden gebruikt enz. 

Wie ben jij?  
Je beschikt minimaal over MBO4 werk- en denkniveau met ervaring in de dienstverlenende sector. Bij 
voorkeur een student geneeskunde, doktersassistente of medisch secretaresse in opleiding. 
Je kan goed omgaan met patiënten. Communiceren is een belangrijk deel van je werk en 
patiëntvriendelijkheid staat daarbij voorop. Een aardig woord kost toch niets meer? Ook daarom 
moet je je mondeling (en schriftelijk) goed in het Nederlands kunnen uitdrukken. 
Omdat je met patiëntengegevens werkt, moet je vertrouwelijk om kunnen gaan met gegevens vanuit 
het spreekuur, brieven over patiënten en dergelijke. Daarnaast moet je nauwkeurig kunnen werken 
om deze gegevens op de juiste manier te verwerken. Het is dan ook belangrijk dat je overweg kunt 
met diverse computer programma's. 

Wat bieden wij?  
• Een jaarcontract, met uitzicht op vast dienstverband voor 18 uur per week. 
• Salariëring conform CAO huisartsenzorg. Je salaris wordt bepaald aan de hand van je 

opleiding en ervaring. 
• Vakantietoeslag 
• Tijd en ruimte om je verder te ontwikkelen binnen de huisartsenzorg. 

 

Solliciteren? 
Enthousiast geworden over de organisatie en de functie? Stuur dan snel je CV samen met je 
motivatiebrief naar hr@co-med.nl . Voor vragen kun je ook contact opnemen met Remy Rousseau 
M: +31 6 11 444 040. We nemen dan binnen twee werkdagen contact met je op! 
 


