A&P Provitale BV is een gecertificeerde arbodienst “nieuwe stijl”. De dienstverlening
wordt aangeboden vanuit deskundigen op het gebied van Arbo & Preventie, met als
resultaat “goed werkgeverschap”, op basis van gezond verstand.
Vanuit gezond verstand en persoonlijke betrokkenheid wil A&P Provitale de spil zijn
tussen medewerker, werkgever en deskundige en toegevoegde waarde creëren voor onze
klanten op het gebied van gezondheids- en verzuimmanagement.
In verband met onze groei zijn we op zoek naar aanvulling binnen het bestaande team,
we zoeken meerdere collega’s dus full-time en part-time (minimaal 26 uur per week).

(Register) Casemanager / Arbo Business Partner
In omgeving van Randstad en Brabant.
Vind je het leuk om net als je collega’s als sparringspartner op te treden van
leidinggevenden/directie en medewerkers op gebied van verzuim en preventie dan
hebben we een leuke uitdaging! Je houdt daarbij ook spreekuur op locaties van de
klanten.
Takenpakket:
• Regisseur over de voortgang van het re-integratieproces, conform WvP
• Resultaatgericht aansturen van alle partijen in het verzuimproces .
• Coachen van leidinggevenden/directie inclusief voeren van verzuimgesprekken
• Begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers met als doel terugkeer naar hun
eigen werk of ander werk binnen of buiten 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.
• Het leveren van stuur- en management informatie rondom het reintegratieproces.
• Adviseren en kunnen implementeren van verzuimbeleid
• Indien van toepassing voeren van bezwaar en beroepsprocedures tegen bijv. het
UWV .
Functie vereisten:
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding aangevuld met vakopleiding (bijv.
CROV/RCCM) en kennis van domein verzuim, re-integratie, preventie.
• Minimaal enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
• Goed ontwikkelde mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, een
proactieve en klantgerichte instelling
• Goed ontwikkeld inlevingsvermogen en vaardigheden hebben om snel te kunnen
(om)schakelen.
• Zakelijke instelling en het vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
• Bereidheid je zelf te ontwikkelen in vakinhoudelijk op de hoogte te houden.
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.
• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
• Mogelijkheid om je eigen steentje bij te dragen aan ontwikkeling van A&P.
Sollicitaties: Interesse gewekt? Reageer snel per mail naar: Petra@aenpprovitale.nl

