SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Medisch zorgcoördinator
Bedrijfsnaam: Remedus BVBA
Uiterste sollicitatiedatum: /
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
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Wat doet Remedus?
REMEDUS is een Belgisch toonaangevend bedrijf actief in het domein van thuishospitalisatie. Wij bieden
opleiding en ondersteuning aan patiënten en thuisverpleegkundigen om hoogkwalitatieve thuiszorg
verder te kunnen zetten. Aangezien thuiszorg de trend van de toekomst is, breiden wij snel uit en zijn we
op zoek naar een enthousiaste collega.

Medisch secretariaat – Health Care
1.1 Wat houdt de job in?
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze patiënten en ziekenhuiscontacten rond
de opvolging van een behandeling in de thuiszorg.
Je ondersteunt en coacht patiënten via telefonische contacten tijdens hun behandeling. Hierdoor bouw je
een vertrouwensrelatie op met als doel de therapietrouwheid te verhogen en patiënten te begeleiden in het
omgaan met hun ziektebeeld.
Samen met je collega’s bewaak je de kwaliteit van de zorgverlening en zoek je mee naar oplossingen en
verbeteringsprocessen om onze zorgpaden verder te optimaliseren.
We zoeken iemand…

•
•

Qui parle couramment le français, aangezien wij onze telefoon opnemen met “Remedus
goedendag, bonjour”

•
•
•
•
•

Die positief ingesteld is en open staat om bij te leren
Die zeer accuraat is in het verwerken van gegevens
Die beschikt over voldoende computerkennis en administratief is onderlegd
Die discreet omgaat met vertrouwelijke informatie
Die initiatief durft nemen, problem solving is je uitgaanspunt

•

•

1.2

Die beschikt over een Bachelor diploma, bij voorkeur verpleegkunde, medisch secretariaat of
andere paramedische domeinen

Die sterk in zijn (grote of kleine) schoenen staat en zelfstandig kan werken

Die in elk contact naar een optimale klantentevredenheid streeft

•

Zoals een bezige bij, iemand die positief in het leven staat en graag met veel mensen
rondom zich vertoeft

•

Die zich voldoende kan inleven in de patiënt en kan zijn/haar communicatie vlot aanpast aan het
niveau van de patiënt

•
•

•
•

Wat bieden we jou?

Een job in de gezondheidssector waardoor je steeds het gevoel hebt mensen écht te
helpen
Een jong, erg dynamisch team (dat ook wel af en toe de bloemetjes durft buiten te
zetten op Remedus Drinks, barbecues,…)

Een snel evoluerende omgeving waar steeds nieuwe projecten en therapieën ontwikkeld worden
die de variatie in je job omhoog trekken.
We bieden een motiverend verloningspakket met extra legale voordelen
Sollicitaties richten aan REMEDUS BVBA, t.a.v Eline Everaert via email : hr@remedus.be
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