
WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE VAART in VILVOORDE ZOEKT EEN: 

Praktijkassistent (M/V) 

Doel van de functie 

Een praktijkassistent(e) is van alle markten thuis en biedt ondersteuning op allerhande praktische 

domeinen en voor verschillende diensten in het centrum. Hij/zij is een administratieve duizendpoot en is 

steeds aanspreekbaar. 

1. ondersteuning onthaal en patiënten 

2. ondersteuning zorgverstrekkers 

3. personeelsadministratie 

Takenpakket 

- je behandelt telefonische oproepen naar het WGC.  Je registreert afspraken, geeft vragen of informatie 

door tussen patiënt en zorgverlener. Af en toe spring je in aan de onthaaldesk. 

- je helpt patiënten bij het begrijpen en/of invullen van documenten.  Je geeft uitleg en helpt bij een 

contactname of bezoek aan een externe dienst of organisatie zoals ziekenhuis, school, CLB, CAW, CGG… 

- Je treedt op als aanspreekpunt voor praktische vragen en administratieve opdrachten van de 

zorgverleners.    Je neemt verslag bij vergaderingen en ontvangt bezoekers; je houdt de vergaderzaal 

operationeel. 

-  je draagt mee de zorg voor de inrichting in het gebouw, meubilair, opbergmogelijkheden.  Je 

ondersteunt medewerkers bij het gebruik van telefoon, PC en printers. 

- je helpt mee bij de personeelsadministratie: het registreren van prestaties, het opmaken van 

vakantieroosters en dergelijke. 

Verwachte kennis en competenties 

- Goede communicatieve vaardigheden, vriendelijk 

- coöperatief ingesteld, teamplayer 

- Probleemoplossende vaardigheden, zin voor initiatief en organisatietalent 

- tweetalig Nederlands - Frans. Bijkomende talen zijn een troef 

- je bent IT-vaardig, ook technisch, en beheerst MS Excel, Word en Outlook 

-  bezit administratieve vaardigheden zoals synthetiseren, verslaggeving, informatiedeling 

- kent de verschillende diensten in regio Vilvoorde 

- discreet, nauwkeurig met cijfers en ordelijk.  

- Polyvalent inzetbaar en in staat tot multitasken 

- werkt graag in een multiculturele omgeving 



- basiskennis arbeidswetgeving 

- opleiding HR, sociaal werk of bachelor medisch secretariaat. 

Wij bieden: 

 Een deeltijdse job (50-80%) van 1 jaar met kans op verlenging 
 Indiensttreding januari 2021 
 Een vast loon binnen het PC 330 , barema cat.12 
 100% terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer 
 Maaltijdcheques, attractiviteitspremie en eindejaarspremie 
 Een vast uurrooster op werkdagen tussen 8u en 18u00 
 Plaats van tewerkstelling: Vilvoorde 
 Een ploeg van fijne collega’s 

U kan solliciteren via e-mail naar joris.robberechts@wgcdevaart.be. 

Meer info vind je op www.wgcdevaart.be 
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