
Vacature Onthaalmedewerker 
triage 

  
 
Wil je graag je corona-steentje bijdragen? Triagecentrum Veurne is naar jou op zoek! 
 
Het triagecentrum is het lokale testcentrum van regio westkust. Patiënten kunnen bij 
ons terecht voor een COVID-19 test en indien een dokter dit voorschrijft een klinisch 
onderzoek.  
 
Wie ben je? 
 
Je bent een vrolijk en enthousiast persoon die goed kan functioneren in een team. 
Je bent bereid elkaar te helpen en je flexibel op te stellen volgens de wisselende 
werkdrukte. 
Je kan goed om met een grote variëteit aan patiënten, dokters, verpleegkundigen en 
andere medewerkers. 
Je bent stressbestendig en kan goed om met veranderingen in werkwijze. 
Je begrijpt en kan je uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels. 
Je bent innovatief, dynamisch en oplossingsgericht. Bij veranderingen pas jij je 
gemakkelijk aan en help je zoeken naar de beste oplossing.  
Je bent sterk in administratie en bent vertrouwd met de hedendaagse technologie: 
Excel, Word, Google drive, whatsapp, vergaderen via zoom/teams. 
 
Wat wordt van je verwacht? 
 
Je draait mee in een ploeg die de triagepost 7/7 bemant van 8-18.30u. Je werkt 
occasioneel in het weekend of op een feestdag. 
Je staat in voor het onthaal en registratie van de patiënten die getest of gevaccineerd 
worden. Je zorgt nauwgezet voor de identificatie van hun test en de opmaak van de 
nodige digitale documenten. 
Je geeft uitleg aan de patiënt waar hij terecht kan voor zijn resultaat en voor de 
nodige attesten. 
Je staat patiënten te woord voor eventuele vragen. 
Je beantwoordt telefonische oproepen en geeft afspraken voor test. 
Je beheert de agenda en past die aan in functie van drukte. 
Je volgt op dat er voldoende materiaal aanwezig is en plaatst zo nodig een 
bestelling. 
Je bent bereid continu bij te leren ivm teststrategie en quarantaineperiodes. 
Je stelt de werking in vraag en probeert die te optimaliseren.  
 
Wat hebben we jou te bieden? 
 
Je komt terecht in een dynamisch team met zeer goede werksfeer. 
Je krijgt een tijdelijk deeltijdse tewerkstelling die kan verlengd worden zolang de 
triagecentra openblijven. 
Je krijgt een contract via stad Veurne en wordt vergoed conform de barema's. 
Je maakt aanspraak op een fietsvergoeding en maaltijdcheques.  



Indiensttreding vanaf 15 januari 2021. 
 
meer info of kandidatuur : dhaenincksigrid@hotmail.com 
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