
 

Vacature Werkstudent Dataverwerking (0-16 uur) 
 
Ben jij op zoek naar een uitdagende bijbaan naast je WO-studie? 
 
De functie 
Als werkstudent Dataverwerking bij Eerstelijns ServicePunt bied je ondersteuning op 
een aantal projecten, waaronder de GriepBrievenService. Huisartspraktijken besteden de 
administratieve en organisatorische taken rondom de jaarlijkse griepvaccinatie uit aan 
Eerstelijns ServicePunt.  
Je bent betrokken bij de dataextractie uit de praktijken, je houdt hierbij het overzicht en 
je zorgt ervoor dat de data uit de praktijk juist wordt verwerkt tot bijvoorbeeld 
verzendlijsten. Je hebt hier goede organisatie skills voor nodig en niet onbelangrijk: je 
hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je werkt heel nauwkeurig. 
 
De organisatie 
Eerstelijns ServicePunt is een jonge, dynamische organisatie die volop in ontwikkeling 
is. Wij bieden ondersteuning  op het gebied van tal van niet-medische vraagstukken en 
uitdagingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. Meer informatie over onze 
organisatie vind je hier: https://www.eerstelijnsservicepunt.nl/ 
 
Wij vragen 

o Een enthousiaste, proactieve collega; 
o WO-werk en denkniveau;  
o Een analytisch vermogen en een sterk cijfermatig inzicht; 
o Goede beheersing van MS Excel; 
o Je bent communicatief vaardig en klantvriendelijk; 
o Het is fijn samenwerken met jou, maar je gaat makkelijk zelfstandig aan 

de slag. 
 
Wij bieden 
In eerste instantie gaat het om een periode van ca. 2 maanden (september- oktober 
2019). De werktijden zijn in overleg maar wel tijdens kantooruren. 
Eerstelijns ServicePunt biedt je de mogelijkheid om werkervaring op te doen op basis van 
een nul-urencontract. Bovendien krijg je natuurlijk een heel leuke werkplek op het 
bruisende Strijp-S, bij een informele organisatie waar ruimte is voor een grapje. 
 
Meer informatie en solliciteren 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan gerust contact op met Daan 
Beekman, Manager Data & Informatie, via telefoonnummer: 040-3041517.  
 
Solliciteer je liever direct? We ontvangen graag je cv en motivatiebrief in pdf via: 
info@eerstelijnsservicepunt.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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