
SMA Zuid Limburg is een praktijk voor sportgeneeskunde, gevestigd in Maastricht. 
Wij leveren medisch-specialistische zorg zoals blessureconsulten en -behandelingen, diagnostiek en 
behandeling van inspanningsgerelateerde klachten en sportkeuringen. Sporters uit alle disciplines en 
alle niveaus (recreanten, amateurs, profsporters) bezoeken ons centrum. Ons team bestaat uit 2 
sportartsen en 2 administratieve medewerkers. Er wordt gewerkt in een enthousiaste en open, 
collegiale sfeer.  
 
Wij hebben een per 1 december 2022 vacature voor: 
 

Spreekuurassistent (m/v) (16-32 uur/week) 
 
Als spreekuurassistent ben je het eerste aanspreekpunt bij SMA Zuid Limburg. Je informeert en 
begeleidt patiënten tijdens het bezoek, je bereidt spreekuren voor, maakt zowel telefonisch als 
digitaal afspraken met patiënten en draagt zorg voor de correcte afhandeling ervan. Je verwerkt 
patiëntengegevens en zorgt voor financiële afhandeling. 
 
Functie eisen 
▪ Je bent een enthousiaste, gedreven en proactieve secretarieel medewerker 
▪ Relevante MBO opleiding 
▪ Je werkt gestructureerd 
▪ Je hebt basale kennis/vaardigheden in financiële administratie 
▪ Je hebt affiniteit met ICT en/of je bent bereid je dit eigen te maken (o.a. elektronisch patiënten 

dossier) 
▪ Ervaring in het medisch secretariaat is een pre. 
▪ Je bent handig met Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) 
▪ Je bent communicatief vaardig, in woord en geschrift 
▪ Je bent een betrokken en integere persoonlijkheid, voor wie samenwerking en collegialiteit van 

groot belang zijn 
▪ Je bent 16-32 uur per week beschikbaar 
 
Wat bieden wij? 
▪ Een prettige en open werksfeer, waarin collegialiteit en samenwerking hoog in het vaandel staat. 
▪ Een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op verlenging of vaste aanstelling 
▪ Salaris € 2200 - € 2600 per maand bij een voltijdsaanstelling, afhankelijk van opleiding en 

ervaring  
▪ De werkplek is op de hoofdlocatie te Maastricht  
 
Interesse gewekt? 
Stuur je sollicitatiebrief met CV naar drs. Marc Alsemgeest, sportarts en eigenaar van SMA Zuid 
Limburg. Zijn e-mailadres is alsemgeest@smazuidlimburg.nl 
 
Heb je nog vragen over de vacature, dan kun je contact opnemen met drs. Marc Alsemgeest via 088-
1160500 of stuur een mail naar alsemgeest@smazuidlimburg.nl 
Op onze website www.smazuidlimburg.nl vind je meer informatie over ons centrum.  
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