
VerzuimTij staat voor onafhankelijk advies en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van verzuim en preventie. Onze 
dienstverlening is erop gericht om verzuim beheersbaar te maken. We nemen de regie omtrent ziekteverzuim van werkgevers over, 
zodat ze al hun tijd kunnen besteden aan het ondernemen. 

Daarnaast zijn wij erop gericht om de financiële schade als gevolg van ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. 
Service, professionaliteit en korte lijnen vormen daarbij ons handelsmerk. We zetten onafhankelijke en professionele 
Casemanagers, Bedrijfsartsen en Praktijkondersteuners Bedrijfsarts in die namens de werkgever alle processen op verzuim en 
arbeidsongeschiktheid regisseren en alle contacten verzorgen tussen de diverse betrokken partijen.

De ondersteuner neemt steeds meer werkzaamheden over van de bedrijfsarts, wat is vastgelegd in de Wet Big. Zodoende kan 
de bedrijfsarts zich meer inzetten op zijn kerntaken. Je specialisme zit in het zelfstandig behandelen van werkdruk, toetsen van 
lichamelijke en psychische belastbaarheid en ook het beoordelen van inzetbaarheid. Door specialistische kennis en ervaring ben je 
bekwaam om zelfstandig te opereren onder supervisie van de bedrijfsarts.

Jij bent een kundige gesprekspartner op het gebied van gezondheid en vitaliteit met grote interesse in verzuimbegeleiding. Je hebt 
talent in luisteren en doorvragen, waardoor je in gesprekken snel tot de kern van een probleem komt. Je bent oplossingsgericht en 
ziet mogelijkheden in iedere situatie. Door jouw inlevingsvermogen en sterke communicatieve vaardigheden weet jij anderen altijd 
te stimuleren en activeren. 
 
Op basis van de initiële beoordeling, richtlijnen en het advies van de bedrijfsarts zoek je samen met de cliënt naar mogelijkheden 
om herstel te bevorderen. Je toets leefgebieden van (zowel werk als privé) en gebruikt deze informatie om de individu te activeren 
en motiveren in het werken aan hun herstel. Je kijkt nadrukkelijk naar de mogelijkheden van de cliënt en signaleert (potentiële) 
problemen die een negatieve invloed hebben op het herstel.

Je draait dagelijks spreekuren en voert een deel van de medisch inhoudelijke taken uit onder instructie, begeleiding en supervisie 
van de bedrijfsarts. Je werkt te allen tijde binnen de door de bedrijfsarts vastgestelde kaders en prognose. Voorzie je vertraging of 
stagnatie in herstel? Dan initieer je een afspraak met de Bedrijfsarts voor een nieuwe medische beoordeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Als Praktijkondersteuner bedrijfsarts ben jij de specialist

Wie zijn wij?

ALS SPECIALIST LAAT JIJ JE TALENTEN ZIEN
Door uitbreiding van het klantenbestand is VerzuimTij op zoek naar een 

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
Parttime | Fulltime | 24-40 uur

• Je hebt een HBO- of WO-diploma, bij voorkeur in de 
richting medisch/paramedisch/sociaal/psychologie of 
specialisatie op het gebied van taakdelegatie;

• Werkervaring binnen het medisch/paramedisch 
werkveld of als re-integratie coach/casemanager 
verzuim;

• Kennis van informatieverwerking conform wet AVG en 
Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp);

• Kennis van professionele richtlijnen en 
socialezekerheidswetgeving;

• In het bezit van een rijbewijs en bereidheid om naar 
diverse spreekuur locaties te reizen binnen jouw regio;

• Je bruist van vertrouwen, maar bent je ook heel bewust 
van je beperkingen.

Geen kennis of ervaring als Praktijkondersteuner, dat is geen 
probleem. Wij zorgen voor een op maat gemaakt programma 
om je vakbekwaam op te leiden.

Een afwisselende en verantwoordelijke functie bij een 
groeiende organisatie met gezellige, enthousiaste en 
gemotiveerde collega’s om mee te sparren en daarnaast een 
open organisatiecultuur.
 
Wij verwachten geen carrière jagers maar een teamplayer 
waarmee wij persoonlijke en organisatorische ontwikkeling 
willen oppakken. Wij investeren graag in een nieuwe collega, 
jij ook in ons? 

Stuur je E-mail met motivatie en CV naar: 
VerzuimTij B.V. 
T.a.v. Anique Jansen 
E-mail: pz@verzuimtij.nl

Functie-eisen Solliciteer nu!


