
Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg 

zoekt 

een onthaalmedewerker 
19u/week (M/V/X) - contract voor onbepaalde duur 

 

Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg zoekt een onthaalmedewerker die… 

- het gezicht is van het centrum, het eerste aanspreekpunt is,  

- bezoekers onthaalt, hen informeert en hen eventueel doorverwijst,  

- interne en externe telefonische oproepen beantwoordt,  

- optreedt als tussenpersoon tussen de patiënten, het zorgteam en de externe instellingen,  

- afspraken regelt voor patiënten, 

- de agenda van de zorgverstrekkers beheert,  

- nieuwe patiënten inschrijft waarbij je uitleg geeft over de werking van het centrum,  

- administratieve documenten klasseert en verzendt. 

Je bent een geschikte kandidaat voor deze job als je … 

- de werking van een wijkgezondheidscentrum kent 

- niet bang bent van het werken met computer en bijhorende software,  

- over administratieve vaardigheden beschikt, 

- prioriteiten kan stellen wanneer meerdere vragen tegelijk worden gesteld, 

- discreet bent en je je kan houden aan het beroepsgeheim,  

- goed kan luisteren en je communicatief vaardig bent,  

- graag met mensen werkt en open staat voor verschillende culturen,  

- behalve Nederlands ook Engels en Frans spreekt (kennis van Bulgaars of Turks is een pluspunt) 

- rustig en zelfzeker bent (je bent kalm in stresserende situaties) 

- nauwkeurig en punctueel bent.  

- bij problemen spontaan zoekt naar creatieve oplossingen,  

- een basiskennis hebt in diverse technische disciplines (IT, elektriciteit, …) 

WGC Kapellenberg biedt je daarvoor 
- een contract van onbepaalde duur voor 19u/week  
- verloning op basis van de Ific functieklasse 12 (PC 330) 
- en attractiviteitspremie, een eindejaarspremie en maaltijdcheques 
- tussenkomst in woon-werkverkeer. 

 
Procedure 

1. Een gemotiveerd schrijven en jouw cv worden naar tom.lazou@wgckapellenberg.be verstuurd voor 5 
oktober 2020 

2. Indien u geselecteerd bent, volgt een gesprek in de week van 05 oktober 2020.  

3. Indienstreding: zo snel mogelijk 
 

Wijkgezondheidscentrum Kapellenberg 

Het wijkgezondheidscentrum Kapellenberg stelt zich tot doel kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden 

in een multidisciplinair verband met het oog op het verbeteren van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke 

gezondheid van de bevolking. We staan voor een laagdrempelige, wijkgerichte dienstverlening en werken binnen het 

forfaitaire betalingssysteem. Het centrum stelt zich uitdrukkelijk pluralistisch op. 

Meer informatie: www.wgckapellenberg.be  
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