
                                          
 

Dermatologie - coördinator polikliniek assistent Den Helder 

 

Noordwest Ziekenhuisgroep en Centrum Oosterwal zoeken voor de polikliniek Dermatologie, locatie 
Den Helder een 

Coördinator polikliniek assistent / medisch assistent (32 uur ) 

De functie 
Als meewerkend coördinator/medisch assistent heb je het talent om het hele ondersteunende proces 
op de polikliniek te faciliteren samen met de andere teamgenoten waarbij jij de regisseur bent. Je 
draagt ideeën aan ter verbetering van dit proces, stimuleert medewerkers in een proactieve en een 
professionele houding t.o.v. zowel patiënten als de teamleden. Je draagt zorg voor een evenwichtige 
bezetting in relatie tot de gewenste productie. Je verstaat de kunst van het triageren en weet 
prioriteiten te stellen. Verder kun je procesmatig denken en handelen en je bent handig met plan- en 
ict–systemen. Je ondersteunt het unithoofd en vormt samen een goed uitgebalanceerd duo. 

Wij vragen van een coördinator polikliniek assistent/medisch assistent  

 een afgeronde mbo-hbo opleiding 
 ervaring in een ziekenhuis  
 een verpleegkundige of een doktersassistent(e) met organisatorische ervaring    

ambitie 
 kennis van het elektronisch patiënten dossier (HIX) is een pré 
 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
 systematisch kunnen werken en prioriteiten kunnen stellen 

Wie ben jij? 
In de rol van coördinator polikliniek assistent zijn je sociale vaardigheden zoals geduld en 
inlevingsvermogen goed ontwikkeld. Je bent stressbestendig, hebt organisatietalent en een flexibele 
werkattitude.  
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.  
Verder ben je positief en enthousiast ingesteld en hebt doorzettingsvermogen. Onze nieuwe collega 
kan uitstekend procesmatig en probleemoplossend werken.   
Ook ben je in staat om de patiënt duidelijk en helder te informeren. 

Wij bieden 

 een uitdagende functie in een inspirerende organisatie  

 een vaste aanstelling, beginnend met een jaarcontract  

 arbeidsvoorwaarden conform cao Ziekenhuizen 

 senior functie 

De afdeling 
Het team van de polikliniek Dermatologie in Den Helder bestaat uit 2 dermatologen, 10 assistenten en 
2 medisch secretaressen. Wij zijn een dynamisch team dat staat voor hoge kwaliteit en 
klantgerichtheid. Het team is onderdeel van de samenwerking van Centrum Oosterwal en Noordwest 
Ziekenhuisgroep. In dit samenwerkingsverband wordt dermatologie aangeboden in Texel, Den 
Helder, Schagen, Heerhugowaard en Alkmaar. 

Geïnteresseerd? 
Ben jij de persoon die wij zoeken? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren door je brief met CV naar 
pz@centrum-oosterwal.nl te mailen.  
 


