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Recruiter (minimaal 20 uur per week)  
Huisartsenpraktijk Co-Med zorg b.v. Bassin 120, 6211 AK Maastricht 
 
Wij zijn op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren recruiter. 

Wie zijn wij? 
Co-med zorg b.v. is een snel groeiende, jonge en landelijke werkende organisatie voor 
huisartsenzorg. Wij nemen praktijken over van huisartsen die pensioen gerechtigd zijn, waarvoor 
geen opvolger beschikbaar is of van huisartsen die vanwege organisatorische-, 
financieel/administratieve druk vinden dat ze onvoldoende toekomen aan hun zorginhoudelijke 
werkzaamheden.  

Co-Med biedt praktijken een nieuwe manier van werken met maximale ondersteuning aan de 
huisarts en alle praktijkassistenten zodat deze zich volledig op de kerntaak van een huisarts kunnen 
richten, namelijk patiëntenzorg. Er is continue focus voor innovatie in het contact met de patiënt 
voor een stevige binding tussen huisarts en de patiënt. 
 
Wat verwachten we van jou? 

• Affiniteit/bekendheid met de huisartsenzorg.  
• Je beschikt over tenminste MBO/HBO werk-/denkniveau 
• Je weet succesvol Social media in te zetten in je recruitmentactiviteiten; 
• Je hebt goede kennis van het Microsoft Office pakket; 
• Een eerdere functie als (corporate) recruiter of intercedent is een pré. 

Taken en verantwoordelijkheden 
• Het managen van diverse recruitmentactiviteiten (het beantwoorden van binnenkomende 

sollicitaties, inplannen sollicitatiegesprekken met kandidaten en manager en opvolging geven 
aan sollicitatiegesprekken); 

• Het betrekken en communiceren met bureaus over openstaande vacatures, kandidaten, 
interviews, feedback etc. 

• In overleg met de afdeling HR, het opstellen van personeelsadvertenties en het 
vacatureteksten en deze publiceren; 

• Het opstellen en aanbieden van arbeidsvoorwaardelijke voorstellen voor potentiële 
medewerkers; 
 

Wat bieden we? 

• Een jaarcontract voor minimaal 20 uur per week (of anders in overleg), bij goed 
functioneren wordt dit na één jaar verlengd voor onbepaalde tijd; 

• Werken als ZZP-er is ook een optie; 
• Een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring; 

 
Geïnteresseerd 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met F. Stam. Bel: 043-204 10 30. 
Per mail: hr@co-med.nl of bezoek onze site: www.co-med.nl  


