FysiovdBerge is een dynamische praktijk voor Fysiotherapie, gevestigd in een monumentaal pand
in het centrum van Culemborg. Van hieruit werken wij multidisciplinair samen met collega’suit
diverse disciplines: diëtist, psycholoog, ergotherapeut, osteopaat, kinderfysio, bekkenfysio en een
care for women specialiste. Momenteel is er ruimte is voor een nieuwe collega:

Baliemedewerker

10 -15 uur per week

Wil jij graag als baliemedewerker aan de slag? Vind je het ook leuk om administratieve taken uit te voeren en de
praktijkmanager te ondersteunen? Ben je tussen de 10 en 15 uur per week beschikbaar? Dan zoeken wij jou!
Zie jij het als een uitdaging om onze patiënten en bezoekers op een gastvrije manier telefonisch te woord te staan en te
verwelkomen op onze praktijk? Ben je secuur in je werk? Solliciteer dan. Als receptioniste vervul jeook administratieve
taken. Je houdt van aanpakken: zo nodig regel je van alles voor onze zorgverleners en bezoekers van de praktijk. Je bent
servicegericht, gedreven, proactief, sociaal en kunt goed samenwerken.
Je functie bestaat uit de volgende werkzaamheden:
•

Telefoon- en receptiewerkzaamheden zoals het maken van een planning voor behandelaren en cliënten.

•

Administratieve werkzaamheden: o.a. correspondentie onderhouden met artsen, zorgverzekeraars en collega’s.
Factureren van verkopen, abonnementen en behandelingen. Declareren naar zorgverzekeraars.

Wat zijn de functie-eisen:
•

Je hebt ervaring in het werken in een receptie en bent MBO geschoold of vergelijkbaar

•

Je ziet het maken van een goede planning als een uitdaging: je kunt goed rummikuppen

•

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, goede kennis van Office

•

Je bent accuraat, klantgericht, stressbestendig, proactief, zelfstandig maar ook een teamspeler

•

Je hebt affiniteit met medische wereld en het is een pluspunt als je ervaring hebt met Intramed Online

•

Je bezit over een gezonde dosis humor, je bent leergierig en loyaal

Wat bieden wij:
•

Een professioneel en energiek team dat kwaliteit en service hoog in het vaandel heeft

•

Een sportieve, prettige, dynamische en ongedwongen werksfeer in een multidisciplinaire werkomgeving

•

Werktijden en werkdagen in overleg, in ieder geval op vrijdagmorgen.

Voor meer informatie of sollicitatie:
FysiovdBerge, t.a.v. Marian van den Berge, Zandstraat 78, 4101 EJ Culemborg. Telefoon: 0345-510015 of
06-11425715 www.fysiovdberge.nl of mail naar info@fysiovdberge.nl

