
 
 

Gezondheidscentrum Het Zand in Leidsche Rijn te Utrecht, onderdeel van Stichting 
Gezondheidscentra Utrecht zoekt tijdelijk voor een periode van 3 tot 6 maanden een: 

 
Balie assistent 

(Parttime 3 dagen op de woensdag, donderdag & vrijdag) 
 
Ons gezondheidscentrum is een moderne praktijk waar 6 huisartsen,  
4 praktijkondersteuners, en 4 doktersassistentes (deels parttime) en een balie assistent 
werkzaam zijn. 
In het gezondheidscentrum bevinden zich verder nog diverse eerstelijns zorgverleners. 
 
Wij zoeken per direct ter ziektevervanging een balie assistent ter versterking van ons team. 
De doktersassistentes en jij zijn dagelijks van 8.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar, zowel aan 
de telefoon als aan de balie. Je hebt een veelzijdig takenpakket dat o.a. bestaat uit: 
 

• Het ontvangen van patiënten aan de balie: afspraak bevestigen en wijzen naar 
wachtkamer.  

• Te woord staan patiënten en beantwoorden vragen.  

• Aannemen van potjes urine voor onderzoek. 

• Aantal administratieve werkzaamheden, b.v. inschrijven nieuwe patiënten etc. 

• Ondersteunende taken doktersassistente b.v. steriliseren van instrumenten etc. 
 
Door de verschillende taken die je vervult is het van belang dat je een echte duizendpoot 
bent, gemakkelijk kunt schakelen en van aanpakken weet. Geen dag is hetzelfde! 
 
Wij bieden: 
Een afwisselend takenpakket. 
Arbeidsvoorwaarden volgens de cao-Huisartsenzorg, o.a. eindejaarsuitkering. 
Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en scholing; 
Een leuk, gezellig team met dagelijks gezamenlijke lunch- en koffiepauzes met jaarlijks leuke 
teambuildings-uitjes en laagdrempelig onderling overleg. 
 
Wij vragen: 
 

• Affiniteit met de zorg, liefst werkervaring in de zorg! 

• Communicatieve vaardigheden 

• Ervaring met administratieve taken is een pré 

• Enthousiasme, flexibiliteit, zelfstandigheid 

• Discretie en geheimhoudingsplicht 

• Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van onze 
sollicitatieprocedure. 

 
Lijkt het je leuk om bij ons te werken, stuur dan je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 31 augustus 
2022 per mail naar mevrouw Dieneke Smit, personeelsadviseur, 
personeelszaken@gezondsgu.nl  
Kijk voor meer informatie op www.hetzandgezond.nl of bel op maandag t/m donderdag met 
onze hoofdassistente mevrouw Ria van den Brink tel: 030 - 67 00 979. 
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