
Administratief Medewerker 

Ben jij een duizendpoot, met ervaring in administratieve processen? Ben je klantgericht, 
stressbestendig en goed in staat om mensen te woord te staan? Reageer dan snel op deze vacature!

Wij zoeken een administratief medewerker voor 16 uur per week.

Wie zijn wij?
Reva Centre is een grote praktijk voor Fysiotherapie, Duurzame Inzetbaarheid en Preventieve 
trainingen met 5 vestigingen aan de westkant van Noord-Holland. De hoofdvestiging bevindt zich in 
het Gezondheidscentrum Broekpolder in Heemskerk. Er werken 30 mensen bij Reva Centre op allerlei 
specialisaties binnen de Fysiotherapie, Ergotherapie en Oefentherapie. Daarnaast houden wij ons ook 
bezig met leefstijlbegeleiding en preventieve trainingen binnen ons dochterbedrijf Gezond-Leven BV.

Wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde MBO niveau 4 opleiding als directiesecretaresse of administratief 
 medewerker;
• Ervaring met het werken met een Elektronisch Patiënten Dossiers als Intramed is een pré;
• Je bent schriftelijk en communicatief sterk;
• Je leert snel, bent enthousiast, flexibel, gedreven, stressbestendig en resultaat- en klantgericht;
• Je handelt pro actief.

Wat ga je doen? 
De werkzaamheden bestaan uit het aannemen van de telefoon en het te woord staan van met name 
patiënten, het plannen van afspraken voor patiënten en werknemers en het verrichten van 
verschillende taken in de backoffice zoals bijv.:
• Personeelsadministratie, zoals verzuimregistratie, het aanmaken en bijhouden van de  
 personeelsdossiers en de administratieve handelingen rondom het in- of uitdiensttreden van
 medewerkers; 
• Administratieve handelingen in het kader van de door ons geboden Duurzame Inzetbaarheid  
 trajecten;
• Het verwerken van patiëntendossiers, etc.

Wat heeft Reva Centre jou te bieden?
• Een uitdagende functie binnen een ondernemende 
 en innovatieve organisatie in de eerstelijnszorg;
• Een marktconform salaris;
• Mogelijkheden tot ontwikkeling.

Spreekt deze functie jou aan? 
Reageer dan zo snel mogelijk 
(uiterlijk vóór vrijdag 25 juni 2021), 
door een sollicitatiebrief met CV te 
mailen aan info@revacentre.nl.

Hoofdvestiging Broekpolder:
Steenhouwerskwartier 29b 
1967 KD Heemskerk

0251-231900
info@revacentre.nl
www.revacentre.nl




