
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keizer Kliniek bestaat uit een aantal moderne klinieken voor specialistische zorg op het gebied van bekkenbodem, 

liesbreuken, vaten en wonden. Daarnaast is Keizer Kliniek gecertificeerd voor het bevolkingsonderzoek naar 

darmkanker. 

Keizer Kliniek werkt met ervaren specialisten en betrokken medewerkers, zij worden ondersteund door modern 

medische apparatuur. De focus ligt vooral op de zaken die daadwerkelijk kwaliteit toevoegen aan de behandeling 

en het herstel van onze patiënten. Bij Keizer Kliniek staat de patiënt centraal. 

 

 

In de functie Medewerker Klant Contact Centrum (KCC)/Medisch secretaresse 

worden de rollen van medewerker KCC en medisch secretaresse afwisselend uitgevoerd volgens een 

vastgestelde planning. 

Als medewerker KCC: 

• zorg je voor telefonische bereikbaarheid van Keizer Kliniek: je neemt de telefoon aan, 

beantwoordt vragen, verbindt indien nodig door, en verstrekt algemene informatie; 
• ontvang je inkomende mail en de algemene faxberichten en verspreidt deze naar de juiste 

medewerker; 
• schrijf je patiënten in en registreer je alle persoonsgegevens; 
• verwerk je via Zorgdomein afspraken en pa-uitslagen; 
• verzorg je post met betrekking tot rapportages en patiëntbrieven; 
• verricht je (ondersteunende) administratieve en overige werkzaamheden. 

Als medisch secretaresse: 

• onderhoud je de wachtkamer conform de richtlijnen van Keizer Kliniek; 

• zorg je voor een gastvrije ontvangst van de patiënten; 

• zorg je dat de benodigde patiënten gegevens en materialen aanwezig zijn; 

• werk je aangeleverde informatie uit voor medisch specialisten of medewerkers 

• draag je zorg voor archivering van stukken; 

• verstrek je inlichtingen aan bezoekers; 

• maak en plan je afspraken in met patiënten voor (vervolg) onderzoeken/ behandelingen en geef je 
hierover informatie en instructies; 

• informeer je patiënten over het uitlopen of vervallen van spreekuren en onderneem je waar nodig actie; 

Functie-eisen: 

Opleiding/ervaring 

• kennis op mbo-niveau is vereist; 

• opleiding doktersassistent of medisch secretaresse; 

• aantoonbare kennis medische terminologie; 

• aantoonbare relevante werkervaring  

• computervaardigheid is vereist. 

  

Gezocht:  Medewerker KCC/medisch 

secretaresse (24-32 uur per week) 

Standplaats: Den Haag (Ypenburg)  

 

 



Arbeidsvoorwaarden 

Als jij ons team komt versterken bieden wij: 

• Een informele, professionele werkomgeving bij een groeiend bedrijf in de zorgsector 

• Een hecht, enthousiast team van collega's 

• Opleidingsmogelijkheden 

• Marktconform salaris conform cao ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) afhankelijk van je 

werkervaring ingeschaald in functiegroep FWG 30, 8% vakantiegeld, 8,33% 

eindejaarsuitkering en uitstekende secundaire voorwaarden 

• Alle faciliteiten om prettig te kunnen werken, dagelijks een uitgebreide, verzorgde lunch en 

uitstekende koffie 

• Uitstekend bereikbare kliniek met voldoende parkeergelegenheid 

Heb je interesse? 

We ontvangen graag je cv en motivatiebrief vóór 28 juli 2019 op werkenbij@keizerkliniek.nl t.a.v. Maria van 

Amerongen, HR-adviseur.  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

Heb je nog vragen? 

 

Bel of mail naar: 

Maria van Amerongen, HR Adviseur 

T: 088 7838 281 

M: werkenbij@keizerkliniek.nl 

W: www.keizerkliniek.nl 

 

Keizer Kliniek - Prinses Catharina-Amaliastraat 28 (nabij station Ypenburg) - Den Haag 

mailto:werkenbij@keizerkliniek.nl

