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 Arbo Business Partners:

Arbeidsdeskundige e/o Jr./Sr. Casemanager
Samen met je collega’s ben je het aanspreekpunt van management en medewerkers bij
de toegewezen klanten op het gebied van Arbo – Verzuim en Re-integratie.
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 (sr. CM) en de bedrijfsarts.
Verrichten van arbeidsdeskundige onderzoeken 1 en 2e spoor (arbeidsdeskundige)
Werkplekonderzoeken (arbeidsdeskundige).

Functie vereisten:
•
•
•
•
•
•
•

HBO geschoold (CROV / RCCM / Arbeidsdeskundig)
Minimaal 1 à 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Kennis van de domeinen preventie, verzuim, re-integratie, voor arbeidsdeskundige
ook kennis van 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 emotie/ratio te onderscheiden.
Mentaliteit die aansluit bij de dynamiek van A&P Provitale, groei en afwisseling

Wij bieden:
• Een informele werkomgeving waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid
• Een marktconform primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket, afhankelijk van
leeftijd, opleiding, ervaring en functie.
• Wij vragen en bieden aanpassingsvermogen.
Sollicitaties:
Interesse gewekt? Reageer snel bij voorkeur per mail naar: Petra@aenpprovitale.nl
Meer informatie over deze vacature: P. Aarts (tel.: 0162-314561)

A&P Provitale BV
(t) 0162-314561
(f) 0162-315369
(e) Info@aenpprovitale.nl
(w) www.aenpprovitale.nl

