
 
 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde 
doktersassistent per 1-11-2021 of 1-12-2021 voor 24-32 uur per 
week 
 
Huisartsenpraktijk Co-Med Breda Kroeten is per direct op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde 
doktersassistent. Samen met ons team werk je aan een toekomstbestendige praktijk, inspelend op 
de steeds veranderende (huisartsen)zorg. Je bent betrokken, ervaring zou een pre  zijn en je denkt in 
oplossingen. 
Ben je op zoek naar een afwisselende functie en hou je wel van een uitdaging samen met het team? 
Dan is dit je kans om te solliciteren!  
 
Wie ben jij? 
Een doktersassistente met diploma. Je bent nauwkeurig, zelfstandig, servicegericht en 
communicatief vaardig. Flexibel en veerkrachtig in deze afwisselende en dynamische functie. 
Ervaring is fijn, maar niet noodzakelijk. Kennis van Medicom is een pre. 
 
Wat ga je doen? 
Als doktersassistente werk je in onze huisartsenpraktijk samen met jouw collega’s aan een 
gezamenlijk doel: de beste zorg voor de patiënten! Je bent continu bezig met kwaliteit en innovatie 
waarbij de patiëntenzorg centraal staat. Als doktersassistente ben je het eerste aanspreekpunt voor 
de patiënten. Tot de werkzaamheden behoren baliewerkzaamheden, (telefonische) triage, plannen 
van het spreekuur, zelfstandig uitvoeren van medisch technische handelingen en administratieve 
taken. In de praktijk werken we met Medicom. Je kan ingezet worden binnen twee praktijken in 
dezelfde wijk in Breda. 

Arbeidsvoorwaarden 

Salariëring vindt plaats conform CAO Huisartsenzorg. Jouw salaris wordt bepaald aan de hand van je 
opleiding en ervaring. 

 

Solliciteren?  
Ben jij de doktersassistente die wij zoeken en die een bijdrage wil leveren aan het herbouwen van de 
praktijk en zie je het zitten om op korte termijn bij ons te starten? Dan horen we graag van jou! 

Voor meer informatie over bovengenoemde functie kun je contact opnemen met de 
Praktijkmanager: Trudie Vis 06 – 15 29 90 53 of met Floor Stam 06 – 21 13 88 44.  

Je kunt je sollicitatiebrief en CV per mail sturen naar: pm-bredamcdonk@co-med.nl         en 
fstam@co-med.nl 

 


