
Ervaren Praktijkondersteuner Somatiek 16-28 uur (max .sal.gr. 8). 

Ben jij op zoek naar een zelfstandige functie waarin je echt kunt bouwen aan je eigen 
spreekuurorganisatie? Hou je van innovatie en heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan? Sta jij 
erom bekend dat je goed je administratieve zaken afhandelt? Dan hebben wij de baan voor jou! 

Per direct zijn wij op zoek naar een ervaren Praktijkondersteuner Somatiek voor 16-28 uur per 
week voor de praktijk in regio Breda. 

Wat bieden wij? 

- Een super interessante werkomgeving, je staat namelijk vooraan in deze innovatieve 
ontwikkeling binnen de 1e lijn. 

- Max. salarisgroep 8 € 4517,- bruto p. maand conform CAO huisartsenzorg. Je salaris wordt bepaald 
aan de hand van je opleiding en ervaring. 

- Een jaarcontract, met uitzicht op vast dienstverband. 

- Tijd en ruimte om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied. 

Wat ga je doen? 

Je bent verantwoordelijk voor de chronische zorg van de volgende doelgroepen: Diabetes Mellitus, 
CVRM, Astma en COPD. Je werkzaamheden zijn gericht op preventie, monitoring, begeleiding, 
voorlichting en educatie. Je hebt daarbij een coördinerende rol in de samenwerking met de 
wijkteams en andere zorgverleners. 

Wie ben jij? 

- Liefst een POH-S opleiding succesvol afgerond. Maar als je als verpleegkundige ook de gevraagde 
kennis in huis hebt, helpen we je om verder op niveau te komen. 

- Jij hebt ervaring in een huisartsenpraktijk opgedaan met een soortgelijk takenpakket. 

- Jij beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden. 

- Jij bent een teamspeler en organisatorisch sterk en flexibel in denken en doen. 

- Jij hebt kennis van protocollen van huisartsenzorg (NHG), in het bijzonder CVRM, DM en 
astma/COPD. Bij voorkeur heb jij ervaring met TetraHIS. 

Wie zijn wij? 

In het team van Co-Med Breda werk je nauw samen met je collega praktijkondersteuner GGZ, de 
huisartsen, de assistenten en de praktijkmanager. Er heerst een open cultuur. Laagdrempelig contact 
en op elkaar kunnen vertrouwen is wat werken bij Co-Med typeert. 

Breda is één van de vestigingen van Co-Med. Co-Med is een organisatie die huisartsen ontzorgt o.a. 
op het gebied van bedrijfsvoering. Co-Med is een groeiende organisatie met, op dit moment, 14 
locaties verspreid over heel Nederland. Naast het aanbieden van de reguliere eerstelijnszorg, wil de 
organisatie zich onderscheiden op het gebied van patiëntenzorg. Zo wordt er ingezet op innovatie en 
toekomstbestendigheid door onder andere digitalisering en zorg op afstand. 

Solliciteren? 



Enthousiast geworden over de organisatie en de functie? Stuur dan snel je CV samen met je 
motivatie naar HR. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op! Voor vragen kun je ook 
contact opnemen met Remy Rousseau, HR manager via +31(0) 43 204 1030. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld! 

 


