
Ben jij op zoek naar een leuke baan binnen een klein, ambitieus en gezellig team? Heb jij ervaring
met administratief- en receptiewerk? En heb je bovenal een gastvrije en klantvriendelijke houding?
Kom dan ons team versterken als 
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8011  AE Zwolle 

FRONTOFFICE MEDEWERKER

Een afgeronde mbo-opleiding
Je hebt een servicegerichte houding, bent gastvrij en communicatief vaardig
Je hebt relevante werkervaring (bij voorkeur binnen de GGZ)
Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
Je kan snel schakelen, bent stressbestendig en kan goed zowel in teamverband als zelfstandig
werken
Je gaat zorgvuldig om met gevoelige, vertrouwelijke informatie
Je beschikt over een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

(per direct voor 20-24 uur per week)
 
Wat ga je doen?
Als frontoffice medewerker ben jij het visitekaartje van Cuídate. Op locatie ontvang je onze cliënten
en bezoekers en zorg je ervoor dat zij zich welkom voelen. Je beantwoordt inkomende telefoontjes
en mailtjes of zet deze door naar een collega. Daarnaast ondersteun je de behandelaren met lichte
administratieve en secretariële werkzaamheden. Tot slot zorg je ervoor dat alles op locatie op
rolletjes loopt. 

Wie zijn wij
Cuídate is een kleinschalige GGZ-organisatie die in 2018 is opgericht vanuit het oogpunt dat de
mens achter de stoornis centraal staat. We leggen de focus op wat er nog wél mogelijk is en richten
ons op de kern van de problematiek. Een belangrijk onderdeel van onze missie is de zorg verder
ontwikkelen en zorgverleners te verbinden. We geloven in de kracht van een goede samenwerking
binnen het team waarin we elkaar blijven aanvullen en versterken.
 
Wat wij van je vragen

Wat wij je bieden
Een leuke baan binnen een gezellig team bij een jonge opkomende zorginstelling in Zwolle, waar de
sfeer informeel is en de lijnen kort zijn. Werkplezier staat bij ons voorop omdat dit een belangrijke
basis vormt voor het leveren van goede zorg. In eerste instantie bieden we je een tijdelijk contract,
met een marktconform salaris gebaseerd op je werkervaring en opleiding conform de CAO GGZ, voor
20-24 uur per week. 

Meer weten en/of solliciteren?
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Margot Egberts of 
Anja de Lange (frontoffice) via 085-4847700 of info@cuidate.nl. Solliciteren kan tot en met 14
oktober, de gesprekken vinden plaats op 17 en 18 oktober in de middag.  
 
Wil je direct solliciteren? Dan mag je sollicitatie naar info@cuidate.nl 

http://www.cuidate.nl/

