
Je hebt mbo+/hbo werk- en denkniveau.

Je bent bekend met verschillende zorgdomeinen, kennis van de WLZ is een pre.

Je bent leergierig en houdt van aanpakken. 

Je bent in staat om gemakkelijk te schakelen tussen verschillende dossiers.

In de uitvoering van je werk ben je nauwkeurig en je bent je ervan bewust hoe
belangrijk een juiste zorgregistratie is.

Ervaring met Zilliz is een pre.

Je bent resultaat- en klantgericht.

Je kunt goed plannen, organiseren en houdt overzicht.

Als medewerker zorgadministratie ben je een duizendpoot binnen het team Zorg. Je adviseert en

ondersteunt onze klanten bij de zorgtrajecten. Zorgaanbieders worden begeleid bij beleidszaken en

daaruit voortvloeiende verplichtingen vanuit de specifiek zorg Wet- en regelgeving en zorgadministratie.

Dit in de breedste zin van het woord. 

Je hebt een belangrijke rol binnen het team. De zorgregistratie en declaraties van onze klanten zijn jouw

verantwoordelijkheid. Hierin ben jij proactief en zorg jij ervoor dat dit goed, volledig en tijdig wordt

verzorgd. Je bent oplossingsgericht en ondersteunend.

Onze dienstverlening binnen de zorgsector bestaat voornamelijk uit:

Begeleiden van zorgaanbieders bij diverse beleidszaken.

Adviseren omtrent de wet- en regelgeving.

Inkopen van passende zorg (ZIN).

Verantwoordingen van geleverde zorg.

Concrete aanpak en inrichting van de basis registratie.

Zorgadministraties / declaraties.

Implementeren en onderhouden van kwaliteitssystemen.

 

 

.

 

 

 

                                                                                                                                                                          
.

 

 

(24 uur per week)

Medewerker zorgadministratie | Zorg | Amersfoort

Wat ga je doen?

Wie ben jij?

“Ben jij iemand die overzicht kan houden, klantgericht en kan je

zelfstandig werken? Zoek jij een nieuwe uitdaging binnen een team

met passie voor de sector Zorg?” 

Dan hebben wij bij Auren de ideale baan voor jou als 
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Dan willen wij graag kennis met je maken! 

Je kunt contact opnemen met Anita van der Veen,      recruitment@auren.nl of      06-55174240.
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Korte lijnen/platte organisatie

Direct klantcontact

Leuke, informele sfeer

Enthousiaste medewerkers

Goede werk-privé balans

Brede klantenportefeuille

Passende studiefaciliteiten.

Training-on-the-job.

Auren Academy met e-learnings en groepstrainingen.
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Je gaat deel uitmaken van onze businessunit Zorg en werkt samen met collega’s van andere

afdelingen. Ons team werkt nauw met elkaar samen en hebben korte lijnen.

Ons aanbod

Interesse of meer weten?

Sollicitatieprocedure

Hoe ziet de afdeling eruit?

SOLLICITEREN

Auren maakt deel uit van een wereldwijde organisatie en is in Nederland met ruim 80 medewerkers

actief vanuit Amersfoort en Amstelveen. Auren is specialist op het gebied van Accountancy, Audit &

Assurance, Consulting, Zorg en Tax & Legal. Wij beschikken over een WTA-vergunning voor uitvoering

van bij wet verplicht gestelde controles. 

Wie zijn wij?

Jouw inzet wordt beloond bij Auren. We bieden je alle mogelijkheden om te groeien en ontwikkelen. Als

medewerker zorgadministratie mag je van ons een marktconform salaris en een uitgebreid pakket aan

secundaire arbeidsvoorwaarden verwachten, welke bestaan uit o.a.:

Tops bij Auren

https://auren.com/nl/job/medewerker-zorgadministratie/

