
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keizer Kliniek bestaat uit een aantal moderne klinieken in Assen, Den Haag en Voorschoten en behandelt specialistische 

zorg op het gebied van urologie, gynaecologie, MDL en (vaat)chirurgie. Daarnaast is Keizer Kliniek gecertificeerd voor het 

bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Keizer Kliniek werkt met ervaren specialisten en betrokken medewerkers. Zij 

worden ondersteund door moderne 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. Als 

verpleegkundige bij Keizer Kliniek heb je een uitdagende functie in een open organisatiecultuur. Je begeleidt de patiënt 

bij de eerste intake en de behandeling.  

 

 

Wat vragen we van jou? 

Heb je aantoonbare MBO werk- en denkniveau en goede computervaardigheden? Hou je van 

afwisseling en diversiteit in je werkzaamheden? Wij maken graag kennis met jou als je daarnaast 

ook aantoonbare werkervaring hebt op het KCC van een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum 

óf een diploma hebt richting medisch secretaresse of doktersassistente.  

Wij zoeken een collega die enthousiast wordt van het werken in een klein team, buiten kaders kan 

denken en daarbij het belang van de patiënt voorop stelt. Verder neem je graag initiatief, heb je een 

vriendelijke en open houding en indien nodig ben je flexibel inzetbaar. Jouw vaste standplaatsen zijn 

Den Haag (Ypenburg). 

 

Wat ga je doen?  

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, waardoor de functie erg divers en afwisselend is.  

Als medewerker KCC: 

 ben je het eerste telefonische aanspreekpunt voor patiënten van de Keizer Kliniek; 

 schrijf je patiënten in, registreer je alle gegevens en verwerk je afspraken en uitslagen; 

 verzorg je de post met betrekking tot rapportages en patiëntbrieven; 
 verricht je (ondersteunende) administratieve en overige werkzaamheden. 

Als medisch secretaresse: 

 ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten en bezoekers; 

 zorg je voor een gastvrije ontvangst van de patiënten; 

 werk je aangeleverde informatie uit voor medisch specialisten of medewerkers; 

 maak en plan je afspraken in met patiënten en geef je hen informatie en instructies.  
 

Wat bieden wij jou? 
Als jij ons team komt versterken bieden wij: 

 een informele, professionele werkomgeving bij een groeiend bedrijf in de zorgsector; 

 een hecht en enthousiast team van collega's; 

 opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden; 

 uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 

 marktconform salaris in functiegroep FW30 conform cao ZKN (Zelfstandige Klinieken 

Nederland)8 % vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering;  

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

uitstekende koffie. 

 

Enthousiaste en betrokken 

Medewerker KCC/Medisch secretaresse 

in Den Haag (Ypenburg) 

 

 



 

Ben je enthousiast geworden en heb je interesse? 

Als jij onze nieuwe collega wilt worden voor 32 uur per week, stuur dan jouw cv en motivatiebrief 
vóór maandag 13 oktober 2020 via onze vacature op Indeed.nl: Solliciteren via Indeed 

Na deze datum ontvang je meer informatie over het verloop van de sollicitatieprocedure. 

 
Heb je vragen? 

Als je vragen hebt over jouw sollicitatie of het proces, stuur dan een email naar 

sollicitaties@keizerkliniek.nl t.a.v. Brenda Westdorp (HR adviseur a.i). 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: 088 7838 281 

M: sollicitaties@keizerkliniek.nl 

W: www.keizerkliniek.nl 

 

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

https://www.indeed.nl/vacature-bekijken?cmp=Keizer-Kliniek&t=Enthousiaste+Betrokken+Medewerker+Kcc+Medisch+Secretaresse&jk=8155969a12316142&q=enthousiaste+kcc&vjs=3
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