Wil jij als Arbo verpleegkundige in de omgeving van Rotterdam jouw eigen cliënten
ondersteunen tijdens het gehele re-integratieproces? Ondanks je onder de
verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts valt, krijgt je veel vrijheid en veel
verantwoordelijkheden. Lijkt het jou een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het
verzuimbegeleiding? Lees dan snel verder, want dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen?
Om je een beeld te geven wat je gaat doen, hebben we een korte omschrijving gemaakt
van de onderdelen die voorbij kunnen komen in je werk.
Bij diverse klanten werk je op locatie en voer je zelfstandig spreekuren uit. Op ieder
moment van de dag kun je contact zoeken met de bedrijfsarts waarvan je de taken
gedelegeerd krijgt. Met de klant bouw je aan een duurzame relatie, want je zit immers
dichtbij en kunt snel in overleg.
Ook werk je een dag per week op de Rienks Arbodienst Locatie bij jou in de buurt. Daar
spreek je medewerkers van kleinere klanten en ontmoet je de collega’s. Voor je eigen
functiegroep is er periodiek overleg om de inhoudelijke zaken goed door te kunnen
spreken. Met het team in de regio spreek je over de klantaanpak, de samenwerking en
het samen organiseren van een teamuitje.

Wat kun je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een dienstverband voor 24 – 40 uur per week;
Een prettige werksfeer met betrokken collega’s in een dynamische omgeving;
Coaching en begeleiding op de werkvloer;
Een jaarlijks duurzaam inzetbaarheidsbudget van € 500,- per jaar om jezelf
vitaler en gelukkiger te maken, en (kortom) duurzaam inzetbaar te blijven;
25 vakantiedagen o.b.v. 1 FTE, met de mogelijkheid om per jaar 1 werkweek bij
te kopen;
Deelname aan onze collectieve zorgverzekering (CZ, Zilverenkruis, VGZ of
Interpolis);
Reiskostenvergoeding van € 0,19 per km;
Een lunch die verzorgd wordt door ons, mits je op het hoofdkantoor werkt;
En natuurlijk een goed salarisvoorstel.

Wat verwachten wij van onze nieuwe collega?
De persoon die wij zoeken herkent zich in de volgende punten:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Meerdere jaren ervaring als arboverpleegkundige;
• Een geldige BIG-registratie;
• Beheersing van de Nederlandse Taal in woord en geschrift op niveau C1;
• Goede communicatieve vaardigheden; niet te meegaand en mensen durven
aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid;
• Rijbewijs B;
• Je beschikt over eigen vervoer;
• Humor is een pre!
Over Rienks:
Rienks Arbodienst onderscheidt zich door een hoge mate van deskundigheid en
betrokkenheid. Een goed persoonlijk contact hebben wij dan ook hoog in het vaandel
staan. Het liefst komen wij zoveel mogelijk bij klanten aan huis. Duidelijke afspraken,
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snelle terugkoppelingen, wederzijds vertrouwen en een open communicatie maken
maatwerk mogelijk en kwaliteit vanzelfsprekend.
Heb jij interesse óf wil je graag meer informatie over de functie? Stuur dan jouw CV of
jouw vraag naar hrm@arbodienst.nl t.a.v. Raynor Willems of bel 06-39272875.
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