Huisartsenposten Amsterdam is verantwoordelijk voor de spoed huisartsenzorg in de avond, nacht en in
het weekend. Dit doen we vanuit vijf huisartsenposten en een centrale triagepost. Bij Huisartsenposten
Amsterdam werken circa 200 medewerkers en zijn 500 huisartsen aangesloten. Om onze organisatie
verder te versterken zijn wij op zoek naar een tijdelijke

Medewerker Opleidingen
(max 20 uur)
Dit is precies wat jij zoekt!
Een functie waar je direct aan de slag kunt met als opdracht de administratie op te zetten en te voeren voor
onze
maopleidingen. De uitdaging is voor jou het werken in verschillende systemen, het plannen (waaronder
audits) en gestructureerd en accuraat werken. Het grootste gedeelte verwerk je informatie in overzichten,
rapporten etc. Daarnaast vind je het leuk en ben je goed in contact met cursisten over aanmeldingen voor
trainingen en/of vragen daarover. Het betreft een tijdelijke samenwerking van enkele maanden waarbij
jouw ondersteuning hard nodig is. De uren zijn flexibel en kun je in overleg met jouw collega afstemmen.
In nauwe samenwerking met de Coördinator Opleidingen zet je de administratie en planning van audits (en
trainingen) zo efficiënt mogelijk op.
Jouw profiel
 Je beschikt over een MBO – Administratief diploma en hebt bij voorkeur ervaring in het
ondersteunen van een vergelijkbare afdeling maar in ieder geval in het voeren van een
administratie
 Je bent een fijne collega, je werkt accuraat en bent gedreven
 Je bent proactief, kunt uitstekend prioriteren en organiseren en je hebt een positieve instelling.
 Je bent zelfstandig, sociaal vaardig, communicatief sterk en gewend contact te onderhouden
Interesse?
Ben je enthousiast over deze functie en ons bedrijf en wil je solliciteren? Stuur ons jouw motivatie met je cv
naar vacature@huisartsenpostenamsterdam.nl Als je eerst meer informatie wilt over de functie en
mogelijkheden, neem dan contact op met Patricia Weltevreden op 06-51 35 47 76.
De sluitingsdatum van deze vacature is 1 mei 2019.
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