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Fysio&Fitness Kudelstaart/Aalsmeer is op zoek naar een

receptionist/administratief medewerker (V/M)
voor 14-16 uur per week verdeeld over 3 dagen 

Als receptionist/ administratief medewerker bij Fysio&Fitness Kudelstaart/Aalsmeer is geen dag 
hetzelfde. Je bent als aanspreekpunt veel in contact met patiënten en verantwoordelijk voor de 
snelle en correcte afhandeling van iedere vraag die bij de receptie binnenkomt. Daarnaast draag 
je zorg voor het declaratieverkeer met de verzekeraars en patiënten. Je werkt binnen een hecht 
en deskundig team van fysiotherapeuten met een fijne patiëntengroep. 

Wil jij graag in een praktijk werken waar het draait om de patiënt binnen een team dat voor een 
ander klaar staat? Ben je servicegericht, positief ingesteld, communicatief vaardig en vind je het 
leuk om de spil te zijn in onze praktijk? Dan zoeken we jou! 

Wat wordt er van je verwacht? 
 Je hebt ervaring als receptionist/administratief medewerker. 
 Je bent communicatief vaardig en hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 Je bent computervaardig en bekend met Microsoft Office. 
 Je bent servicegericht, flexibel en denkt in oplossingen. 
 Je werktijden zijn 2 ochtenden van 8.00 tot 13.30 uur en een middag van 13:00 tot 17:00 uur. 

Dit in overleg met je collega receptionist/administratief medewerker. 
 Ervaring in de wereld van de gezondheidszorg is een voordeel maar geen must. 

Wat bieden we jou? 
 Een gevarieerde baan in een hecht team met 18 collega’s. 
 Een jaarcontract met uitzicht op een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 
 Salaris conform de CAO Ziekenhuizen, schaal 30.

Interesse?
•  Solliciteren? Stuur voor 17 november je CV en motivatiebrief naar:  

info@fysiotherapiekudelstaart.nl t.a.v. Albert Dercksen.

•  Wil je meer van ons weten? Kijk dan nog even rond op onze website  
www.fysiotherapiekudelstaart.nl of neem contact op met Albert Dercksen via  
info@fysiotherapiekudelstaart.nl of bel met 0297-329635.
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