
Ervaren doktersassistent (m/v) 24 uur (max € 3.972,- obv 38 uur) Helmond 
Ben je op zoek naar een werkplek binnen een innovatieve organisatie? Wij doen de dingen net ietsje 
anders. Heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan? Dan hebben wij de baan voor jou? 
 
Per direct zijn wij op zoek naar een ervaren doktersassistent (m/v) voor 24-32 uur per week voor de 
regio Helmond (en uren zijn bespreekbaar). 
 
Wat bieden wij? 
Eerst een tijdelijk contract, met uitzicht op vast dienstverband. 
Salariëring conform CAO huisartsenzorg (max € 3.972,- obv 38 uur). Je salaris wordt bepaald aan de 
hand van je opleiding en ervaring. 
Tijd en ruimte om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied. 
 
Wat ga je doen? 
Als gediplomeerd doktersassistent bij Co-Med lever je een belangrijke ondersteunende bijdrage voor 
de praktijk. Je bent een onmisbare spil binnen de praktijk samen met je collega doktersassistenten 
coördineer je door middel van (telefonische) triage de spreekuren van de huisarts. Je assisteert de 
huisarts bij kleine ingrepen en voert tijdens het assistenten spreekuur zelfstandig medisch technische 
handelingen uit. Voor het verwerken van medische post en administratieve taken draai jij je hand 
niet om. Je ziet het als een uitdaging om je werkzaamheden zo goed mogelijk te organiseren en 
soepel te laten verlopen. 
 
Wie ben jij? 
Je hebt je opleiding tot doktersassistent afgerond en klaar om ervaring op te gaan doen of zoekt een 
nieuwe uitdaging in de eerstelijnszorg in een dynamische omgeving. 
Je bent leergierig, dynamisch en toont initiatief. Je signaleert kansen, denkt mee over 
kwaliteitsverbetering en staat open voor ontwikkeling en vernieuwing. 
Je werkt efficiënt, houdt overzicht en bent organisatorisch sterk. Je bent communicatief vaardig en 
weet je goed uit te drukken, naar zowel je collega’s als naar de patiënt. 
Ervaring met telefonische Triage en opleiding tot Triagiste is een pré. 
 
Wie zijn wij? 
In het team van Co-Med Helmond 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. Helmond 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! 


