
  
    

 
 
Medewerker front/backoffice 24-32 u.p.w. 
 
Wie zijn wij:  
VandenBroecke Kliniek is een privékliniek op het gebied van plastische chirurgie, esthetische 
geneeskunde en huidtherapie. Met een hecht team hebben wij een goede reputatie opgebouwd en 
leveren we met onze specialisatie zorg van de hoogste kwaliteit. Wij zijn op zoek naar een collega die 
ons enthousiaste en professionele team komt versterken. 
 
Over de functie:  
Als medewerker front/backoffice ben jij het eerste aanspreekpunt en visitekaartje van onze kliniek. 
Met je klantvriendelijke en gastvrije uitstraling heet je onze cliënten welkom. Je beantwoordt de 
telefoon en email op een professionele en vriendelijke wijze. Je verstrekt informatie over de 
verschillende behandelingen en draagt zorg voor een correcte en efficiënte agendaplanning van de 
drukke spreekuren. Daarnaast bereid je de spreekuren voor en zorg je voor een representatieve 
uitstraling van de kliniek. 
 
Jij bent/ hebt: 

 Een enthousiaste en energieke persoonlijkheid die zich niet snel van de wijs laat brengen; 

 Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (vereist); 

 Minimaal een afgeronde Mbo-opleiding: administratief / secretarieel (vereist); 

 Verzorgd en representatief uiterlijk; 

 Affiniteit met de branche; 

 Ervaring in de zorg (pre); 

 Zeer goede kennis van de Nederlandse taal (vereist) en Engelse taal (pre); 

 Een flexibele werkhouding, geen 9 tot 5 mentaliteit; 

 Stressbestendig en kunt soepel inspelen op onverwachte en drukke situaties; 

 Een cliëntvriendelijke houding en inlevingsvermogen; 

 Dienstverlening in je bloed; 

 Accuraat; 

 Computervaardig, ervaring met MS Office (vereist). 
 
Werktijden: 
Wij zijn geopend vanaf 08:30 uur. Daarnaast zijn wij 3 avonden per week geopend en regelmatig op 
zondagen. Je zal binnen het rooster worden ingedeeld.  
 
Wij bieden: 
Een mooie functie binnen een hecht team in een informele en dynamische werkomgeving met een 
marktconform salaris. 
 
Solliciteren: 
Spreekt deze functie je aan, dan nodigen wij je uit te reageren. Stuur je motivatiebrief met daarbij je 
CV (inclusief recente foto) naar kim@vandenbroeckekliniek.nl. 
Sluitingsdatum 29 juli 2018. 
 
Reacties die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zullen niet beantwoord worden. 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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