Vacature administratief medewerker fysiotherapiepraktijk Fysio Eys
Ben je sociaal, heb je affiniteit met de zorgsector en zie jij jezelf als een veelzijdige spil tussen
patiënten, fysiotherapeuten en management? Dan zijn we op zoek naar jou!
Fysio Eys is een dynamische pluspraktijk in het Limburgse Heuvelland. Onze praktijk biedt eerstelijns
fysiotherapie en medische training therapie voor patiënten uit de wijde omtrek. Naast de locatie Eys,
verzorgen wij ook de eerstelijns fysiotherapie vanuit een locatie gevestigd in Susteren.
Wie zoeken wij
Je bent het visitekaartje van de praktijk in een team van negen fysiotherapeuten, die allemaal hun
eigen specialisaties hebben. Je bent het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Klantvriendelijkheid
en behulpzaamheid zijn voor jou vanzelfsprekend. Je bent een belangrijke spil in de communicatie
naar de collega’s.
Het betreft een baan van ten minste 25 uur waarin de volgende werkzaamheden centraal staan;
• Eerste aanspreekpunt voor patiënten, zowel aan de balie, telefonisch of per mail
• Inplannen van afspraken voor patiënten
• Verzorgen van declaraties bij zorgverzekeraars en patiënten
• Onderhouden van contacten met zorgverzekeraars
• Het verzorgd houden van de ontvangstruimte van de praktijk
• Inkoop van oefenmateriaal en praktijkbenodigdheden
• Onderhouden van contacten met leveranciers
• Verzorgen van post en mailing
Vereisten
• Je hebt ervaring als administratief medwerker (affiniteit met de branche en
declaratiesysteem Fysio Road Map is een pré)
• Je beheerst de Nederlandse, Duitse en Engelse taal
• Je bent flexibel, vriendelijk en denkt in oplossingen
• Je bent stipt, zorgvuldig en werkt netjes
Wat bieden wij
• Parttime aanstelling met uitzicht op een vast contract
• Minimaal 25-urige werkweek
• Werktijden in overleg
• Werken in een gezellig team van professionals in een informele omgeving
• Goede salariering, vakantiegeld, reiskostenvergoeding
Contact
Ben je geïnteresseerd, stuur dan uiterlijk 16-01-2022 een motivatiebrief inclusief CV ter attentie van
Niek Huijnen en Edwin Minnaard naar niekhuynen@hotmail.com. Wij nemen daarna zo snel mogelijk
contact met je op.
www.fysiotherapie-eys.nl

