
De Huidpraktijk van T.M. Hengst-Oppenhuizen is een praktijk voor de probleemhuid. Alle 
behandelingen worden verzorgd door ervaren HBO huidtherapeuten die gebruik maken 

van de modernste huidtherapeutische technieken. Daarnaast zijn bij ons ondersteunende 
semi-medische hulpmiddelen en huidverzorgingsproducten verkijgbaar.  

Ter ondersteuning van onze praktijk zoeken wij per direct een:

receptionist(e) 15 uur

Bij de Huidpraktijk Heerenveen willen we dat klanten 
letterlijk en figuurlijk beter in hun vel komen te zitten. 
Als Receptioniste speel jij daarbij een belangrijke 
rol. Je hebt immers veel contact met klanten. Een 
klantvriendelijke en servicegerichte houding vinden 
wij daarom erg belangrijk. Daarnaast ben je nauw-
keurig, emphatisch en in het bezit van een gezonde 
dosis humor.
 
Wat ga je doen?
Natuurlijk sta je de klant te woord aan de telefoon,  
via e-mail en aan de balie. Daarnaast verricht je 
 administratieve werkzaamheden, zoals:
• beantwoorden van e-mails 
• beheren van de agenda 
•  maken van elektronische declaraties  

(m.b.v. Vlot software)

Om er voor te zorgen dat onze praktijk helemaal 
up to date is en aan alle moderne medische eisen 
voldoet, worden we 1x per jaar gecertificeerd. Dit 
betekent wat extra werk, zoals: 
• de jaarlijkse enquete 
• eventuele klachtenanalyse

• smart doelstellingen
• deming cirkel etc. 
Natuurlijk hoef je dit niet alleen te doen,  
je wordt hierin begeleid.
 
Wat Wij bieden
• Zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid.
• Goede werksfeer in een hecht team.

Wat Wij vragen
• Minimaal MBO-diploma
•  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse 

taal in woord en geschrift
• Kennis van Windows en Office 365
•  Kennis van social media en CMS is een pre maar 

geen vereiste 
• Je bent vriendelijk, klantgericht en proactief
•  Je beschikt over uitstekende communicatieve  

vaardigheden

Heb je een vraag over deze vacature of wil je meteen 
solliciteren?  Stuur dan een e-mail naar:  
hengstoppenhuizen@icloud.com  
en je hoort snel van ons!




