Vacature

Wat jij op een feestje vertelt

Secretaresse
Per 1 februari 2021

Fysiotherapie de Dommel /
DBZ fysio
Locatie Boxtel en Den Bosch

“Ik werk bij Fysiotherapie de Dommel / DBZ fysio in Boxtel en Den Bosch. Dit zijn twee bedrijven die sinds 1 januari
2020 samen zijn gegaan en nog op zoek zijn naar een nieuwe, overkoepelende naam! J Een grote fysiotherapie
praktijk met een breed aanbod van allerlei behandelingen en diensten. Als secretaresse ben ik de spin in het web van
het bedrijf. Ik ondersteun bij administratieve taken en ben tevens gastvrouw. Ik sta collega’s en bezoekers van de
praktijk graag met een grote glimlach te woord!”

Wat je doet

Hoe kan een werkdag eruit zien?

•

Dinsdagochtend: de telefoon blijft maar gaan! Jij staat iedereen
te woord zodat die mensen met pijn zo snel mogelijk bij een
collega fysiotherapeut terecht kunnen. Ondanks de
dinsdagochtend hectiek bewaar jij de rust. Tussendoor
beantwoord je wat mailtjes en haal je een kopje koffie voor die
mevrouw die nog op de taxi zit te wachten. Collega’s lopen in en
uit voor allerlei random vragen, jij vindt het leuk om ze te
helpen! Je maakt een nieuwe planning voor een cliënt die
langdurig komt revalideren. Samen met een collega breng je de
praktijk ook nog even in Kerstsferen en denk je mee over een
leuke kerstactie. De dag vliegt voorbij, geen dag is hetzelfde en
jij verveelt je geen moment!

16-18 uur per week

4 Ochtenden
per week

•
•
•

•
Minimaal MBO+ werk- en
denkniveau

Is deze vacature jou op
het lijf geschreven?
Dan komen wij graag met je in
contact! Mail jouw motivatie en
CV naar:
K.brekelmans@fysiotherapiededommel.nl
t.a.v. Karin

•

Administratieve taken zoals de telefoon aannemen,
de mailbox beheren, bijhouden van de patiënten
administratie, afspraken plannen en facilitaire zaken
Je werkt samen in een team van 4 secretaresses
Je werkt op de locatie in Boxtel en Den Bosch
Tevens ben jij gastvrouw en dus visite kaartje van de
praktijk
Je biedt een luisterend oor aan bezoekers van de
praktijk
Je draagt bij aan een fijne werksfeer en vindt het fijn
dat de fysiotherapeuten door jouw inzet hun werk
goed kunnen doen

Wij vragen

Wij bieden

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Een positieve instelling en lach op je gezicht
Een kartrekker, je wil vooruit!
Bereidheid om 4 ochtenden te werken
Een betrokken houding en soms nét dat stapje extra
Kennis van Excel en andere office programma’s
Goed in mondelinge en schriftelijke communicatie
Kernkwaliteiten: integriteit, klantgericht handelen,
samenwerken, plannen organiseren.
Aandacht voor detail en gestructureerd werken
Kijk ook eens op onze websites!

Bel voor meer info naar: 0411-624404

www.fysiotherapiededommel.nl
www.dbzfysio.nl

•
•
•
•
•

Een gevarieerde baan in een leuke setting
Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
Een jaarcontract met uitzicht op een vast
dienstverband
Een héél leuk team en ontspannen
werksfeer
Een markconform salaris
Reiskosten vergoeding
Bijdrage oudedagsvoorziening
En…. elke dag vers fruit! J

