
 
 

Medisch secretaresse  
(27 uur – 40 uur) 

 
 

Over ons  
 
Door toename van het aantal patiënten en uitbreiding van onze organisatie zoeken wij een ervaren medisch 
secretaresse die ons team komt versterken. Excellent Klinieken is een jong, kleinschalig ZBC (zelfstandig 
behandelcentrum) met grote ambities en is volop in ontwikkeling. De kliniek levert zorg op het gebied van 
pijngeneeskunde, neurologie en neurochirurgie.  
 
Zoek jij een baan waar je in een klein, huiselijk team met aandacht voor de patiënt kan werken? Met veel 
zelfstandigheid en afwisseling? Lees dan verder. 
 
Over de functie 
 

• Als medisch secretaresse bij Excellent Klinieken werk je in een veelzijdige omgeving. De kliniek is volop 
in ontwikkeling. Belangrijk hierbij is dat de patiënt centraal blijft staan; 

• Je werkt nauw samen met al onze medisch specialisten, verpleegkundigen en doktersassistenten. Je 
voert werk uit voor alle specialismen; 

• Je voert administratieve taken uit en beheert de werklijsten van het elektronische patiëntendossier; 
• Je zorgt voor een optimale planning van de polikliniek en bewaakt de continuïteit van de spreekuren; 
• Je maakt telefonisch en digitaal (traject)afspraken voor patiënten en je beantwoordt vragen van 

patiënten; 
• Je verzorgt de correspondentie en het opvragen van patiëntengegevens van/naar andere partijen; 
• Je verricht alle overige secretariële- en administratieve werkzaamheden zoals agendabeheer, DBC-

controles, e-mailbeheer en postverwerking. 

Over jou 
 

• Je beschikt over het diploma medisch secretaresse of doktersassistent; 
• Je hebt bij voorkeur ervaring in onze medisch specialismen; 
• Je ben flexibel en je hebt ambitie om je verder te ontwikkelen; 
• Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid; 
• Je levert een bijdrage aan het continu verbeteren van de zorg met een proactieve houding. 

 
Wij bieden 
 

• Een salaris volgens het functieschaalmodel van de CAO ZKN, afhankelijk van opleiding en 
werkervaring; 

• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO ZKN. Waaronder deelname in het pensioenfonds PFZW, 
vakantiebijslag 8% van het jaarsalaris en eindejaarsuitkering van 8,33%; 

• 160 vakantie-uren per jaar en 72 PLB-uren (Persoonlijk Levensfase Budget) bij een fulltime 
dienstverband (40 uur); 

• Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en reiskostenvergoeding voor woon/werk-verkeer. 
 
Solliciteren  
 
Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en CV naar de Weizigtweg 11, 3314 JJ te Dordrecht of per e-mail naar 
admin@excellentklinieken.nl 
 
Kijk voor meer informatie op onze website www.excellentklinieken.nl of neem contact op met mw. L. Macleane 
tel.nr. 06 2050 1183 OF 06 3832 9449. 
 
 
 


