Studenten Geneeskunde en medische of paramedische
HBO-studenten
Ben je op zoek naar een uitdagende en leerzame (bij)baan in de spoedzorg?
En ben je een student geneeskunde of volg je een medische of paramedische HBO-opleiding?
Voor ons triagecentrum in Tilburg zijn wij altijd op zoek naar gedreven en professionele studenten!
PrimaCura Huisartsen Spoedpost B.V.
Wij zijn een Huisartsen Spoedpost bestaande uit een hardwerkend team met triagisten, studenten
genees- en verpleegkunde, verpleegkundig specialisten, physician assistants, huisartsen, chauffeurs
en achter de schermen een kantoorteam. 380.000 patiënten uit onze regio die tijdens avond-, nachten weekenduren of tijdens feestdagen met spoed een huisarts nodig hebben, kunnen hiervoor
terecht bij ons. Wij hechten waarden aan persoonlijke aandacht en ons team kenmerkt zich door een
warme collegialiteit en jij als junior triagist kan hier deel uit maken!
Hoe ziet jouw takenpakket eruit?
 Vanuit ons triagecentrum in Tilburg schat jij, op basis van jouw brede medische kennis en met
behulp van de Nederlandse Triage Standaard (NTS), de urgenties van de klachten en
hulpvragen in;
 Je voorziet patiënten telefonisch van informatie en advies, plant consulten of visites in of
schakelt de ambulance in;
 Je werkt intensief samen met huisartsen, triagisten, chauffeurs, de dienstapotheek, de
meldkamer en de SEH.
Wat bieden wij jou?
 Een leerzame bijbaan die je met trots op je cv kunt zetten én ook nog eens goed betaald;
 We hebben aandacht voor je start en ontwikkeling, je doorloopt dan ook een intern inwerken opleidingsprogramma;
 Je dienstrooster wordt 12 weken vooraf gepubliceerd en is perfect te combineren met een
nevenfunctie of stage overdag en je studie;
 Je krijgt een oproepovereenkomst en werkt gemiddeld 3 à 4 weekenddiensten per maand;
 Wil je meer werken? Geen probleem! Je bent ook ’s avonds doordeweeks welkom;
 Je start met een uurloon van € 12,84 bruto per uur (exclusief toeslagen);
 Uiteraard zorgen we voor je jaarlijkse tredeverhoging, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering,
reiskostenvergoeding en een toeslag van 30% tot 50% over ieder gewerkt uur (op
feestdagen zelfs 100%);
 Werken wanneer het jou uitkomt, je diensten kennen namelijk veel begin- en eindtijden;
 We hebben een actieve personeelsvereniging, met jaarlijks meerdere leuke activiteiten;
 Je komt te werken op een prettige werkplek, waar we elkaar steunen, je altijd een beroep kunt
doen op je collegae; we doen het hier écht samen en je bent dan ook meer dan welkom!
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Wat breng jij mee?
 Je bent een student geneeskunde (4e of 5e jaar) of volgt een medische of paramedische HBOopleiding;
 Je bent in het bezit van je bachelor of science/medicine;
 Bij voorkeur ben je beschikbaar voor minimaal 2 jaar;
 Je hebt feeling met de spoedzorg, je houdt van de dynamiek, de hectiek en schakelt snel;
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je realiseert je dat er voor deze functie
100% inzet wordt gevraagd;
 Je kunt omgaan met zowel eenvoudige als complexe huisartsgeneeskundige hulpvragen;
 Je bent in staat het diagnose-denken los te laten en te denken in urgenties;
 Je bent patiëntvriendelijk, stressbestendig, betrouwbaar en je hebt een positieve instelling.
Wil je nog iets weten?
Ben je benieuwd geworden of heb je nog vragen? Dan kun je telefonisch contact opnemen met
Eva van Dooremaal (P&O adviseur) via 085-5360353.
Klaar om je motivatie te sturen?
Daar kijken wij naar uit! Deze mag je samen met jouw cv sturen naar personeelszaken@primacura.nl.
Hopelijk zien we jou dan snel tijdens een kennismakingsgesprek (overdag op de Spoedpost) en
tijdens een vervolggesprek (na 17:00 uur) in ons triagecentrum. Dit geeft jou de kans om de sfeer te
proeven en te kijken of dit werk bij jou past!
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