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Over de locatie
Cosis Expertisecentrum

Introductie en uren
Ben jij de arts die op zoek is naar een werkomgeving met heel veel verschillende doelgroepen; van jong tot oud en van
een licht tot een ernstig meervoudig verstandelijke beperking? Dan is deze functie bij Cosis echt iets voor jou! Het team
van locatie Cosis Expertisecentrum is op zoek naar een Anios Arts voor 24-36 uur per week.

Wat vinden we belangrijk?
Cosis is een grote werkgever met een stabiele basis. Onze missie is ondersteuning bieden aan mensen met een
verstandelijke of psychische beperking om grip te krijgen op hun leven. Met 220 kleine en grotere locaties zijn we in
Groningen en Drenthe altijd dichtbij.
Bij Cosis werk je als arts binnen het Cosis Expertisecentrum. Dit is een centrum waar alle specialisten binnen Cosis bij
elkaar worden gebracht. Hier werken vakbekwame behandelaars, adviseurs en onderzoekers. Zij houden overzicht in
het zorgproces van de cliënt. Met hun specialistische kennis en advies voegen ze waarde toe aan de cliëntzorg. Je
werkplek varieert van op kantoor, thuis, maar ook op locatie. Je maakt onderdeel uit van de medische vakgroep. Deze
vakgroep bestaat uit 3 artsen VG, basisartsen, physician assistenten, verpleegkundigen en medisch secretariaat. De
medische vakgroep ontwikkelt beleid op het gebied van de medische zorg- en dienstverlening. Hierbij moet je denken
aan onder andere het opstellen van protocollen, deelnemen aan werkgroepen zoals palliatieve zorg, infectiepreventie,
onvrijwillige zorg en medicatieveiligheid.
Dit ben jij: Als Anios bij Cosis signaleer, onderzoek, diagnosticeer, adviseer en behandel je cliënten met een
verstandelijke beperking en met een complexe (samengestelde) zorgvraag. Daarnaast ondersteun jij de huisarts op het
gebied van mensen met een verstandelijke beperking. In dit proces werk je nauw samen met gedragswetenschappers,

begeleiders en paramedici. Wekelijks heb je contact met de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten over je cliënten. Hij of
zij is ook altijd bereikbaar voor supervisie bij spoed.

Wat vragen we van je?
Je bent een enthousiaste professional, die proactief en voldoende flexibel is om invulling te geven aan deze
functie.
Je hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring hebt met de verstandelijke gehandicaptenzorg.
BIG-geregistreerde basisarts.
Een positief kritische instelling.
Je wilt excelleren in je vak en dat doen wat werkelijk toegevoegde waarde heeft.
Analytisch vermogen.
Een rijbewijs en auto.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Voel je gewaardeerd
Salarisschaal FWG 65 van de cao-gehandicaptenzorg minimaal € 3.738,- en maximaal € 5.648,- (op basis van
fulltime dienstverband).
Een contract voor bepaalde tijd, met kans op een vast dienstverband.
Voldoende doorgroeimogelijkheden (bijv. opleiding tot arts VG).
Dagen en uren in overleg.
Een team in ontwikkeling met ruimte voor initiatieven en innovatie: jouw inbreng doet ertoe!
Wekelijks supervisie van een arts VG en bij spoed is er altijd een arts VG bereikbaar.
Grote organisatie, kleine locaties - altijd dichtbij, veel mogelijkheden in werken met diverse doelgroepen.
Met CosisAcademie werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Oog voor duurzaamheid, innovatie en positieve gezondheid.
Cosis gaat voor rookvrije zorg.
Cosis is robuust en financieel gezond.
Je krijgt interessante extras zoals een eindejaarsuitkering, sporten met korting of een voordelig fietsplan en
hebben we een ondernemende activiteitencommissie met een afwisselend programma
Een team in ontwikkeling met ruimte voor initiatieven en innovatie: jouw inbreng doet ertoe!
Ben je benieuwd of Cosis aansluit bij jou? Lees over onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op de website en kijk wat
voor jou van toepassing is.

Bijzonderheden
Voel je welkom en solliciteer
Ben jij uitgedaagd door deze vacaturetekst en weet jij dit aan ons over te brengen door middel van een pakkende
motivatie? Reageer dan nu!
Je kunt solliciteren via de button 'solliciteren' op deze pagina. Vul het formulier in en maak je account aan. Als je eerst
meer wilt weten of vragen hebt over de vacature, bel met Marielle Dorenbos, teamcoördinator op telefoonnummer 06
832 499 20. Wordt er niet direct opgenomen, stuur een Whatsapp bericht met jouw naam en vraag, zodat we zo spoedig
mogelijk contact met je op kunnen nemen.

