
 
Medische studenten / junior triagisten 
15 uur per maand 

 

We zijn op zoek naar medische studenten en junior-triagisten voor met name de 

weekenddiensten (tussen 8.00 en 23.00 uur) op de centrale huisartsenpost van SHoKo te 

Veldhoven. De huisartsenpost is gevestigd in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven, 

nabij de SEH, waarmee wij intensief samenwerken. 

 

Functie-inhoud 

Op basis van, door de patiënt verstrekte, (telefonische) informatie en aan de hand van 

richtlijnen en protocollen, handel je de hulpvraag zelfstandig af, of verwijs je ze via een 

consult of visite door naar de dienstdoende huisarts. Je ondersteunt de huisarts bij de 

medische hulpverlening en ontvangt patiënten op de huisartsenpost. Daarnaast behoren het 

verwerken van gegevens in het geautomatiseerd systeem en het overdragen van gegevens naar 

collega’s tot jouw takenpakket. 

 

Functie-eisen 

Voor deze functie zoeken wij medische studenten (vanaf 3e jaar) die bereid zijn de opleiding 

tot junior-triagist te volgen of deze al gevolgd hebben bij een andere huisartsenpost. Ervaring 

in de zorg en/of andere dienstverlenende werkzaamheden is een pre. Belangrijk is dat je zeer 

zelfstandig kan werken en stressbestendig bent. Je hebt een goed  analytisch vermogen en kan 

op een juiste manier doorvragen, beoordelen en afhandelen van hulpvragen. 

 

Werken bij SHoKo 

SHoKo is een prettige werkgever, met goede arbeidsomstandigheden. Je werkt in een klein 

team met korte lijnen naar de huisartsen. We werken samen met de SEH van het Maxima 

Medisch Centrum, zodat we patiënten goede en veilige zorg kunnen bieden. We stellen 

persoonlijke inbreng op prijs en zorgen voor bijscholing. De CAO Huisartsenzorg is van 

toepassing en je ontvangt een toeslag van 50% voor het werken in de weekenden. 

Werkroosters stellen we steeds minimaal twee maanden vooraf op, waarbij we rekening 

houden met vakanties en vrije dagen. 

 

Solliciteren 

Meer informatie over SHoKo en de functies kun je krijgen bij een van de teamleiders, 

telefoon 040-2660566.  

Om een goede indruk te krijgen van deze veelzijdige en verantwoordelijke baan, is een 

persoonlijk gesprek en/of een bezoek aan de huisartsenpost mogelijk.  

 

Reacties ontvangen wij graag via e-mail op vacature@shoko.nl of per post: 

SHoKo 

t.a.v. Secretariaat  

De Run 4600 

5504 DB Veldhoven 

 

 

https://www.lhv.nl/service/cao-huisartsenzorg
mailto:vacature@shoko.nl?subject=SHoKo%20::%20Vacature%20Triagist

