
 
 
 
Binnen de afdeling sportrevalidatie van Sport Medisch Centrum Papendal 
is er op onze locatie Sint Maartenskliniek een vacature beschikbaar voor een: 
 
 

(medisch) secretaresse (0,6 fte) M/V 
 
 
Sport Medisch Centrum Papendal (SMCP) is een multidisciplinair centrum voor 
sportgeneeskunde, sportrevalidatie, sportcardiologie en leefstijladvies.  
Of je nu een topsporter een recreatieve sporter of geen sporter bent, SMCP is er voor alle 
leeftijden en voor iedereen. De hoofdvestiging van SMCP bevindt zich op Nationaal 
Sportcentrum Papendal in Arnhem, waar ook het Centrum voor Topsport en Onderwijs 
(CTO) is gehuisvest. De dependance van Nijmegen is gevestigd in de Sint Maartenskliniek.  
 
Als secretaresse ben je het visitekaartje van SMCP en ondersteun je de afdelingen 
sportgeneeskunde en fysiotherapie voor onze locaties Nijmegen, Lent en Beuningen, 
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe representatieve collega die verantwoordelijk is voor de 
volgende taken:   

• Ontvangen van patiënten 
• Plannen van afspraken en accuraat agendabeheer 

• Telefoon e-mail en post beantwoorden 
• Medische verslaglegging 
• Het geven van goede productinformatie en advies, zowel telefonisch als aan de balie 

• Eventueel tijdelijk waarnemen op de secretariaten sportgeneeskunde en fysiotherapie 
(bij ziekte e.d.) bij SMCP Arnhem 

• Facturen maken en correcties verzenden naar zorgverzekeraars  
• Afboeken en uitdraaien facturen 
• Debiteurenbeheer 

 
Verder is de kandidaat een teamspeler die beschikt over:  

• MBO/HBO werk- en denkniveau  
• Kennis van Intramed en medische terminologie 
• Klantgericht met goede contactuele vaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
• Goede organisatorische vaardigheden (pro actief, plannen & organiseren, beheer, 

voortgangscontrole, doelgericht handelen) 
• Resultaatgericht en in staat tot probleemoplossend handelen (informatieanalyse, 

oordeelsvorming, besluitvorming)  
 
Geïnteresseerden kunnen voor 21 oktober 2019 een motivatiebrief met CV sturen naar: 
Sport Medisch Centrum Papendal 
Mw. Doris van der Heijden, officemanager 
Papendallaan 7 6816 VD Arnhem  
Email: d.vanderheijden@smcp.nl  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mw. Doris van der Heijden via 
088-0881300 of kijk op onze website, www.smcp.nl.  


