
Vacature
Front-office en telefonie 
medewerker
0.6 – 1.0 fte
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Wat breng je mee?
Je hebt minimaal MBO werk- en denkniveau.
Je beschikt over een fijne en duidelijke 
telefoonstem en bent behulpzaam.
Je bent representatief en het visitekaartje voor 
onze oogkliniek.
Je hebt al ervaring in een vergelijkbare functie.
Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. 
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband 
werken.

Ons aanbod
Het betreft een jaarcontract met de intentie om 
dit bij goed functioneren om te zetten in een 
contract voor onbepaalde tijd.
Salaris conform CAO ZKN die is afgestemd op je 
werkervaring. Daarnaast bieden wij je een 
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 
zoals een eindejaarsuitkering, vakantietoeslag 
en reiskostenvergoeding. 
Centraal gelegen locatie welke goed bereikbaar 
is met openbaar vervoer.

Enthousiast geworden?
Voor meer informatie over deze functie kun je 
contact opnemen met Karrie Vissers- de Moor, 
zorgmanager. Zij is bereikbaar via 
k.vissers@oogopzuid.nl of op telefoonnummer 
010 – 316 8873. Op vrijdag is zij afwezig.

Als je bij ons komt werken vragen wij je om een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te 
vragen.

Je kunt reageren tot vrijdag 17 december 2021.

Vacature
Wil jij samen met ons de zorg slimmer, beter 
en vriendelijker maken, in een jong en 
dynamische team? Word dan Front-office en
telefonie medewerker in onze nieuwe en 
moderne oogkliniek in Rotterdam Zuid, 
waarbij jij onderdeel wordt van een team met 
ambitie en drive om de beste patiëntenzorg 
te leveren.

Wie zijn wij?
Oog op Zuid Oogkliniek is in januari 2021 
gestart met het leveren van oogheelkundige 
zorg in de wijk IJsselmonde in Rotterdam 
Zuid. Dankzij onze moderne oogkliniek en 
een team van professionals en ervaren 
specialisten kunnen wij zorg leveren van 
constante hoge kwaliteit.

Hoe ziet jouw functie als Front-office 
en telefonie medewerker er uit?
Als Front-office en telefonie medewerker 
ben jij het eerste aanspreekpunt voor de 
patiënten van onze oogkliniek. Je neemt de 
telefoon aan en maakt afspraken met 
patiënten. Daarnaast ben jij het gezicht en 
zorg je voor een hartelijk welkom van onze 
patiënten. Je zorgt er voor dat de patiënten 
correct aangemeld worden. Tevens verricht 
je diverse administratieve ondersteunende 
werkzaamheden. Kortom: Een hele leuke 
afwisselende functie in de zorg die continue 
in beweging is.
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