
  
  

    

  

VACATURE  

Medewerker declaraties en financiële administratie 

 

In verband met toenemende activiteiten en steeds meer declaratieaanvragen voor huisartsenpraktijken 
zijn we op zoek naar een Ervaren Medewerker Declaraties voor 32 tot 40 uur per week. 

Over het Eerstelijns ServicePunt 

Vanuit het Eerstelijns ServicePunt ontzorgen wij eerstelijns praktijken (denk aan huisartsenpraktijken, 
gezondheidscentra, GGZ praktijken en zorggroepen) op het gebied van praktijkmanagement. 

Vanwege de snelgroeiende organisatie en de diversiteit aan werkzaamheden zijn wij op zoek naar een 
ervaren medewerker declaraties die zichtbaar ervaring heeft en zelfstandig aan de slag kan. 

We zijn een jonge dynamische, snelgroeiende organisatie en het is belangrijk een vaste spil te hebben 
binnen ons bolwerk – ben jij dat? 

Functieomschrijving 

• Inregelen contracten in het HIS 
• Het indienen van de huisartsen declaraties naar de diverse zorgverzekeraars 
• Het verwerken/uitzoeken van afgekeurde declaraties 
• Het opnieuw indienen van afgekeurde declaraties 
• Het onderhouden van contacten met de zorgverzekeraars omtrent de declaraties 
• Het beheer van zorgverzekeraars/rekening-courant verhoudingen 

Wat heb je nodig? 

• Je beschikt over analytisch vermogen en cijfermatig- en financieel inzicht 
• Je hebt een mbo werk- en denkniveau en je beschikt over de capaciteiten een goed overzicht te 

hebben en snel te kunnen schakelen zonder daarbij details uit het oog te verliezen. 
• Je hebt enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie 
• Ervaring met verschillende HISen is een pré  
• Aantoonbare en goede beheersing van MS Office (Word/Excel/Outlook) 
• Secuur en communicatief sterk 
• Enthousiast, accuraat en gedreven 
• Je kunt goed omgaan met druk en deadlines 
• Je bent betrokken, empathisch en in staat goed snel te schakelen tussen taken. 

Je voelt je betrokken bij de signatuur van de organisatie en bent bereid je voor langere tijd te 
committeren aan het Eerstelijns ServicePunt. 

Schaalniveau 

Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. 

 

 

 



 

Werkomgeving 

Het Eerstelijns ServicePunt is gevestigd op de derde verdieping van het Videolab in het bruisende 
stadsdeel Strijp-S te Eindhoven. Uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer en met de auto. 

We hebben de voorkeur voor een kandidaat uit (de directe omgeving van) Eindhoven. 

Voor meer informatie over deze vacature: 

Sabrina Weikamp – Manager Bedrijfsvoering Eerstelijns ServicePunt B.V. 

040- 3041517 

Solliciteren? 

Dan ontvangen wij graag je brief met een duidelijke motivatie, Curriculum Vitae en kopieën van relevante 
diploma’s. Bij voorkeur per email en in pdf gescand, voor 15 maart 2019. 

Opvragen van referenties en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen deel uitmaken van de 
procedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Soort dienstverband: Voltijd, Deeltijd 

Soort dienstverband: Voltijd 

 

 


