
 

 

Gynaikon Klinieken zoekt voor haar Afsprakenbureau een  
 

Meertalige patiëntgerichte medewerker Afsprakenbureau voor 16 - 32 uur per week 
 
Gynaikon Klinieken heeft dagklinieken op de locaties Roermond en Rotterdam (en vanaf medio 2022 ook in 
Dortmund (D)). De locaties van Gynaikon Klinieken zijn vrouwenklinieken, die zich richten op vrouwen rond de 
vruchtbare leeftijd. De relevante aandachtsgebieden zijn anticonceptie, abortus en menopauze. Meer 
informatie over ons is te vinden op www.gynaikonklinieken.nl.  
 
De medewerkers van het Afsprakenbureau maken voor de patiënten die bellen of mailen, afspraken op de 
locaties en verstrekken informatie. Ze werken vanuit huis, maar hebben veel contact met elkaar en de klinieken. 
Het Afsprakenbureau is bemenst op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en op zaterdag van 8.30-12.00 uur.  
 
Wat ga je bij ons doen? 

 Het (via de telefoon of email) ontvangen van verzoeken van patiënten voor informatie of afspraken.  

 De vragen van de patiënten, verwijzers en andere bellers of mailers beantwoorden door informatie te 
verstrekken over de (behandel-)mogelijkheden en de gang van zaken binnen de kliniek. 

 De vragen indien  gewenst vertalen naar een afspraak voor een (telefonisch) consult of een 
behandeling. 

 Het plannen van een afspraak in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) op de gewenste locatie en 
tijdstip op basis van beschikbaarheid. 

 De basisgegevens van de patiënt invoeren in het EPD. 

 Bellers indien nodig doorverbinden naar de receptie van een locatie. 
 
Welke eisen stellen we aan jouw kennis en vaardigheden? 

 HAVO/MBO-niveau met een afgeronde opleiding bij voorkeur in een klant/patiënt georiënteerde 
richting met tenminste 5 jaar ervaring. 

 (Mondeling en schriftelijk) goed communiceren in tenminste Engels en Duits en bij voorkeur ook Frans. 

 Een klantgerichte en hulpvaardige houding.  

 Inzicht in diverse culturele achtergronden van de patiënten om hen op een juiste wijze te woord te 
staan. 

 Geduld, tact, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid in de omgang met patiënten in probleemsituaties 
en met diverse culturele achtergronden. 

 Ervaring met softwareprogramma’s zoals Microsoft Office. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een salaris op het niveau van FWG 35 (€ 2.198,- tot € 3.268,- per maand op full time basis). De CAO-
ZKN gebruiken wij als richtsnoer bij onze arbeidsvoorwaarden. Aansluiting bij PfZW hoort er uiteraard bij. 
 
Verdere informatie kun je krijgen bij Gerrit Zomerdijk (voorzitter) via gerrit@gynaikon.nl of 06-20414025. Je 
sollicitatie (motivatie + cv) stuur je naar gerrit@gynaikon.nl. Sollicitaties zonder motivatiebrief worden niet in 
behandeling genomen.  
 


