
 

Word jij onze collega? 

  

 
 

  

VerzuimSpecialist/ 

Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB’er) 
≥ 24 uur per week  

Wij zijn op zoek naar een ondernemende empathische VerzuimSpecialist/POB’er.  

Als verzuimspecialist bij VitaMee moet je een breed scala aan competenties hebben.  

Allereerst is ziekte natuurlijk erg persoonlijk en kunnen er veel emoties en consequenties bij komen. 

Dit vergt een groot empatisch vermogen en buitengewoon goede communicatieve eigenschappen.  

 

De rol van POB is een nieuwe rol binnen VitaMee. Er liggen echter nog veel kansen deze rol verder uit 

te bouwen en je te ontwikkelen op dit vakgebied. Als POB’er lever je een zelfstandige bijdrage aan 

vraagstukken rondom toenemende werkdruk, het vergroten van de (lichamelijk en psychische) 

belastbaarheid en duurzame inzetbaarheid. Je werkt vanuit taakdelegatie samen met de bedrijfsarts, 

waardoor de bedrijfsarts zich meer kan richten op zijn kerntaken. Je bent doortastend, empathisch en 

kan medewerkers activeren 

Daarnaast vergt het gehele juridische proces veel inhoudelijke kennis, administratie, overzicht, 

accuratesse en structuur. Het arbeidsongeschiktheid brengt zakelijk gezien veel belangen met zich 

mee en vergt dus een bedrijfskundig en commercieel inzicht en gevoel.  

Een interessant en boeiend speelveld dat van iemand een unieke combi tussen Ziel en Zakelijkheid 

vergt.  

 

Welke rollen vervul je?  

De functie is een combinatie van verschillende werkzaamheden die zowel bij de klant als intern 

worden opgepakt. 

Je bent relatiebeheerder en bouwt goede en duurzame relaties op met werkgevers en werknemers en 

ontwikkelt en behoudt contact met betrokken partijen.  

Je bent sparringpartner van de werkgever. Je denkt mee op dossierniveau en geeft inzicht in 

belangen, kansen, mogelijkheden en consequenties. Je helpt werkgevers om weloverwogen 

beslissingen te nemen, of het nu gaat om een verzuimdossier of een vraag op HR vlak. 

Je bent een netwerker, benadert proactief nieuwe klanten, verplaatst je in de behoefte van de 

klant/markt en signaleert en benut kansen en zet deze ook door om naar intern beleid. 

Je bent een stimulator, je weet medewerkers te activeren en het gedrag van de medewerker 

bespreekbaar te maken. 

 

  



 

Word jij onze collega? 

 

 

 

En wat verwachten we dan van je? 

Je weet jezelf te manifesteren met lef, ook wanneer de kaders niet helemaal helder zijn. Je ziet 

kansen, bent doortastend en weet om te gaan met verschillende belangen. Je bent resultaatgericht en  

wordt graag uitgedaagd. Je geeft een hoge prioriteit aan de tevredenheid van klanten en de kwaliteit 

van onze dienstverlening richting de klanten. Je geeft op een stimulerende wijze richting en 

begeleiding aan werknemers en werkgevers.  

Je snapt organisaties, kunt met weinig informatie aan de slag en kijkt verder dan de klantvraag. Je 

hebt zicht op je eigen verantwoordelijkheid, bent professioneel en roept vertrouwen op bij anderen. Je 

bent zelfsturend, leerbereid, sensitief en weet om te gaan met een fluctuerende werkdruk. 

 

Om de kwaliteit te bewaken van onze dienstverlening vinden we dat onze VerzuimSpecialist/POB’er 

moet voldoen aan: 

- 5 jaar werkervaring in het werkveld 

- Minimaal HBO werk- en denkniveau, het is een pré als je een HBO-V hebt afgerond. 

- Specialistische opleiding binnen verzuim, bijv. CROV of taakdelegatie.  

 

Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten? 

Zoals je kunt zien in ons logo is onze doelstelling: zodat het lekker werkt! Om deze ambitie waar te 

maken ondersteunen we onze klanten vanuit de disciplines: 

Arbo, Verzuim & Preventie | HR advies & ondersteuning | Leiderschap- & Teamontwikkeling  

 

Onze belangrijkste principes zijn: 

 Iedereen doet er toe en is van waarde:  

gewaardeerd worden leidt naar zelfvertrouwen  eigenaarschap  werkgeluk  waarde toevoeging 

 Met oog voor ieders belang altijd op zoek naar het gezamenlijke doel:  

vanuit autonomie en co-creatie wordt 1+1=11 

 Werkend vanuit vakmanschap, passie en gezondheid gericht op talentontwikkeling: 

altijd gefocust op: juiste mens op de juiste plek op het juiste moment: 3J- methode 

 

Onze kernwaarden zijn: Vertrouwen, Gelijkwaardigheid, Transparant, Respectvol en Idealistisch 

 

We werken nauw met elkaar en onze klanten samen vanuit een oprechte interesse en met heel veel 

plezier en passie.  

Aangezien deze vacature ontstaan is vanuit groei, gaan we er vanuit dat we samen verder bouwen 

aan VitaMee en een langdurige relatie aan zullen gaan, waarin jij als persoon en deskundige altijd 

passend gewaardeerd zult worden. 

 

Interesse? 

Stuur uw sollicitatie uiterlijk 17 september 2018 per mail aan Sandra Luijmes: info@vitamee.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Els Droppers, 0544 353000 

 

mailto:info@vitamee.nl

