
  
Bij Sport Medisch Centrum Papendal is er op onze locatie Sint Maartenskliniek in Nijmegen 
een vacature beschikbaar voor een: 
 

Doktersassistente / baliemedewerker M/V 24 uur  
   
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 Sportcentrum 
Papendal in Arnhem, waar ook TeamNL centrum Papendal is gehuisvest. De dependance in 
Nijmegen waar jij komt te werken is gevestigd in de Sint Maartenskliniek.  
 
Wij zijn op zoek naar een nieuwe representatieve collega die onderstaande werkzaamheden 
professioneel kan uitvoeren:  

 het verlenen van secretariële ondersteuning t.b.v. onze afdeling sportgeneeskunde en 
fysiotherapie (2 dagen per week) 

 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 bij SMCP Arnhem op de testlijn of de secretariaten 

sportgeneeskunde en fysiotherapie (bij afwezigheid e.d.)  
 (inspannings)testen afnemen t.b.v. sportmedische onderzoeken op onze testlijn (1 dag per 

week) 
 verrichten van laboratoriumonderzoek: bloed prikken (o.a. venapunctie) en 

urineonderzoek 
 diagnostische testresultaten analyseren en interpreteren op pluis of niet pluis; bij 

afwijkende gegevens met de sportarts overleggen 
 zorgdragen voor de digitale administratieve afhandeling van de sportmedische 

onderzoeken 
 
Verder is de kandidaat een teamspeler die beschikt over:  

 een geldig diploma doktersassistente (MBO niveau 4) 
 een geldig diploma venapunctie of bereid deze op korte termijn te behalen 
 een cardiologische achtergrond is een pré  
 een AED/reanimatie certificaat (of bereid zijn dit te behalen) 
 computervaardig i.v.m. meetprogrammatuur en werken met Microsoft Office 
 kennis van Intramed is een pré 

 
Geïnteresseerden kunnen voor 02-12- 2021 een motivatiebrief met CV sturen via e-mail naar:  
 
Sport Medisch Centrum Papendal  
Mw. D. van der Heijden, officemanager   
Papendallaan 7  
6816 VD Arnhem   
 
Email: d.vanderheijden@smcp.nl  
 
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Doris van der Heijden, officemanager, 
telefoon: 088 – 088 1300.   


