Ervaren Verpleegkundig specialist of Physician Assistant (m/v) 32-38
uur
Ben je op zoek naar een werkplek binnen een organisatie die door heel Nederland opereert en dus
ook bij jou in de buurt? Hou je van innovatie en heb je kwaliteit hoog in het vaandel staan? Dan
hebben wij de baan voor jou?
Per direct zijn wij voor op zoek naar een (bij voorkeur) ervaren Verpleegkundig specialist of
Physician Assistant (m/v) voor 32-38 uur per week voor onze praktijken Hollands Kroon in regio
Noord-Holland.

Wie zijn wij?
Co-Med is een organisatie die er voor zorgt dat de huisarts weer kan doen waar hij of zij goed in is;
het leveren van goed geïntegreerde eerstelijnszorg. Dit doen we door de huisarts vrij te maken van
de taken binnen de bedrijfsvoering.
Naast het aanbieden van de reguliere eerstelijnszorg, wil de organisatie zich onderscheiden op het
gebied van patiëntenzorg. Zo wordt er ingezet op de toekomstbestendigheid door onder andere
digitalisering en zorg op afstand.
In het team van Co-Med Hollands Kroon werk je nauw samen met de huisartsen, assistenten, de
praktijkondersteuners (somatiek en GGZ) en de Praktijkmanager. Een open cultuur, laagdrempelig
contact en op elkaar kunnen vertrouwen is wat werken bij Co-Med typeert.

Wat ga je doen?
Als Verpleegkundig specialist/ Physician Assistant ga je zelfstandig spreekuren draaien, dit is ter
ondersteuning van de Huisarts. Je verleent hoogwaardige, medische en verpleegkundige zorg aan
patiënten. Je verricht alle diagnostisch en therapeutische handelingen die gebruikelijk zijn binnen de
huisartsgeneeskunde en waarin je bekwaam bent. Patiëntvriendelijkheid, patiëntveiligheid en
collegialiteit staan hoog in het vaandel, want op de post zorgen we er samen voor dat de patiënt bij
spoed in de juiste handen is.

Wie ben jij?
§
§
§
§
§
§

Afgerond diploma VS/PA en bent geregistreerd in het BIG-register als VS/PA;
Je beschikt (bij voorkeur) over aantoonbare kennis en ervaring;
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel zijn eigenschappen, die op jou van
toepassing zijn;
Je beschikt over een proactieve instelling voor het anticiperen op ontwikkelingen;
Je bent communicatief vaardig en oplossingsgericht;
Je bent flexibel.

Wat bieden wij?
è Een jaarcontract, met uitzicht op vast dienstverband voor 32-38 uur per week. Hier gaat onze
intentie naar uit.
è Salariëring conform CAO huisartsenzorg. Je salaris wordt bepaald aan de hand van je
opleiding en ervaring.
è Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en vakantietoeslag.
è Tijd en ruimte om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied.
è Tijd en ruimte om je functie – naast je basistaken – zelf vorm te geven.

Solliciteren?
Enthousiast geworden over de organisatie en de functie? Stuur dan snel je CV samen met je
motivatie naar hr@co-med.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

