Wat wij bij Rienks echt belangrijk vinden is dat wij ons samen inzetten om maatwerk te bieden aan
onze opdrachtgevers. Daarbij streven wij naar duurzame inzetbaarheid met een focus op preventie.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen gezond en veilig kan werken. Met onze preventieve aanpak
helpen wij medewerkers inzetbaar te blijven, zodat zij duurzaam kunnen bijdragen aan het succes van
hun organisatie. Met onze preventieve aanpak houden we medewerkers gezond en fit.
Onze focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers is van belang voor de organisatie, de
medewerkers en hun gezinnen. Wij werken samen op basis van een eerlijke relatie. Zo doen we dat
met onze klanten en zo werken wij ook bij Rienks. Wij gaan voor het beste!
Rienks Arbodienst is een middelgrote landelijke arbodienst. Onze deskundigen ondersteunen
werkgevers en werknemers bij het inrichten en uitvoeren van het gezondheidsbeleid. Vanwege onze
continue groei zijn wij per direct op zoek naar een Casemanager voor de regio Noord Holland (die zelf
ook in deze regio woonachtig is).

Casemanager
Functieprofiel:
Wij zijn op zoek naar een collega die ruime ervaring heeft met het werken onder taakdelegatie en die
toe is aan meer verantwoordelijkheden in de rol als casemanager.
De casemanager speelt een rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden en voert een deel van
de taken van de bedrijfsarts uit, maar werkt onder instructie, begeleiding èn verantwoordelijkheid van
de bedrijfsarts. De casemanager voert ziekteverzuimbegeleiding uit voor medewerker en werkgever.
Tevens adviseert en ondersteunt hij/zij de klant in het proces rondom de verzuimbegeleiding tijdens de
eerste twee jaren van verzuim. De casemanager levert hiermee een bijdrage aan de verbetering van
gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit in de organisatie. Hij/zij coacht hierbij de leidinggevende
en/of de afdeling HRM, heeft contact met de verzuimende medewerker en werkt hierbij intensief
samen met de betrokken bedrijfsarts.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een relevantie afgeronde WO of (post) HBO opleiding
Je hebt een afgeronde CROV of RCCM opleiding of bent bereid deze te volgen
Je hebt kennis van de relevantie wet- en regelgeving (Wet verbeterde Poortwachter)
Ruime werkervaring als Casemanager in de commerciële sector
Sterke communicatieve vaardigheden en een sterk analytisch vermogen
Je hebt een reflectieve beroepshouding en staat open voor continue ontwikkeling
Je onderhoudt je kennis en ervaring met betrekking tot het vakgebied

Je beschikt over de volgende eigenschappen:
•
•
•
•

Klantgericht, denkt in oplossingen en je bent intrinsiek gemotiveerd om resultaat te boeken
Integer en besluitvaardig
Hebt er plezier in om zelfstandig te werken binnen teamverband
Ondernemend en goed in plannen en organiseren

Rienks biedt een prettige werksfeer met betrokken collega’s in een dynamische omgeving, waarbij
persoonlijke ontwikkeling en doorgroeien tot de mogelijkheden behoren. Verder bieden wij een
marktconform salaris en dagen wij je uit en geven je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen.
Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan je motivatie voorzien van je CV naar onze HR afdeling:
g.streef@arbodienst.nl of bel voor informatie: 06 – 13 30 51 87.

