A&P Arbo BV is een arbodienst nieuwe stijl. De organisatie kenmerkt zich door sterke
groei in een no-nonsense cultuur. Onze organisatie is Casemanagement gericht waarbij
de noodzakelijke deskundige in de tweedelijnszorg is geplaatst.
In verband met deze groei zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team. Wij zijn op
zoek naar een part-time (max 20 uur p.w.):

(Register) Casemanager
Samen met je collega Casemanagers ben je het aanspreekpunt voor management en
medewerkers bij de toegewezen klanten op het gebied van Arbo – Verzuim en
Reïntegratie.
Takenpakket:
• Regisseur over de voortgang van het re-integratieproces.
• Resultaatgericht aansturen van alle partijen in het verzuimproces .
• Begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers met als doel terugkeer naar hun
eigen werk of ander werk binnen of buiten de organisatie .
• Borging WVP activiteiten voor de organisatie.
• Schadelast beheersing van verzuim en declarabel verzuim.
• Zelfstandig zoeken naar geschikte interventies voor een case en deze voorleggen
aan de verantwoordelijke manager.
• Plannen en houden van spreekuren voor jezelf en de bedrijfsarts.
• Voeren van bezwaar en beroepsprocedures tegen bijv. het UWV .
• Het leveren van stuur- en management informatie rondom het reintegratieproces.
Functie vereisten:
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van personeel en
organisatie, bij voorkeur aangevuld met een opleiding tot CasemanagerVerzuimconsulent.
• Minimaal 1 à 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
• Kennis van de domeinen preventie, verzuim, re-integratie, functies,
functievereisten en arbeidsmarkt.
• Goed ontwikkelde mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, een
proactieve en klantgerichte instelling
• Goed ontwikkeld inlevingsvermogen.
• Zakelijke instelling en het vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
• Mentaliteit die aansluit bij de dynamiek van A&P Arbo, dat anders is dan nine to
five!
Wij bieden:
• Een uitdagende werkomgeving in een jonge organisatie
• Een marktconform primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket, afhankelijk
van leeftijd, opleiding en ervaring.
• Wij vragen flexibiliteit maar bieden deze ook qua werktijden en back-up
Casemanagement.
Sollicitaties:
Interesse gewekt? Reageer snel bij voorkeur per mail naar: Petra@aenparbo.nl of schrijf
naar: A&P Arbo BV, t.a.v. Petra Aarts, Postbus 89, 5100 AB Dongen. Meer informatie
over deze vacature: P. Aarts (tel.: 0162-314561)
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