Begin samen met ons aan iets nieuws !
De beste patiëntenzorg in Duitsland voor patiënten uit de hele wereld. Heb je interesse om
dagelijks in contact te komen met verschillende culturen?
Om ons team op de locaties Krefeld en Hüls te ondersteunen zijn wij op zoek naar jou.
Het betreft in eerste instantie een fulltime arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur.

Medewerker internationaal
patientenmanagement (m/w/d)
Wat ga je doen:
Je werkt in een collegiaal en gemotiveerd team,
bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van
aanvragen voor behandelingen, het maken van
afspraken, de opname en begeleiden van patienten
en het verwerken van de uiteindelijke facturering.
Functie eisen:
• Empathie voor de patient.
• Beheersing van de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal in woord en geschrift.
• Beheersing van een verdere taal bv. Russisch is
een pré.
• Gedegen kennis van MS Office programma’s.
• Teamplayer, flexibel en engagement.

Wat mag je verder verwachten:
• Gedegen inwerkperiode.
• Bedrijfspensioenregeling RZVK.
• Het comfort van een particulier verzekerd
patient middels onze gratis Helios Plus
verzekering
• Cursussen voor de gezondheid / ontspanning
van yoga tot boogschieten en preventieve
maatregelen.
• Medewerkerskorting op reizen, mode, meubels
enz.

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen!
Heb je nog vragen mag je de leidinggevende mevrouw Martina
Sieben bellen.
Tel. 0049 2151 32 10845 of per email: martina.sieben@heliosgesundheit.de
Zeg je volmondig ja, solliciteer dan in het duits via www.helioskarriere.de .

De KKD Klinik-Küchen-Dienste GmbH is een 100% volwaardig dochterondernemen van de Helios Klinikum Krefeld GmbH.
Bij de Helios Klinik Krefeld met zijn locaties aan de Lutherplatz en in de stadswijk Hüls werken meer dan 2.800 werknemers in
verschillende beroepsgroepen.Samen zorgen ze ervoor dat onze jaarlijkse circa 120.000 poliklinische patienten en 60.000
opnames 24 uur per dag professioneel en competent verzorgd worden.
Als modern ziekenhuis met 1.150 bedden en meer dan 30 gespecialiseerde afdelingen is maximale zorg voor bijna het volledige
scala van het medisch spectrum beschikbaar.

helios-karriere.de

