Word jij onze collega?

Wegens groei en ontwikkeling zijn wij op zoek naar:

Geregistreerde bedrijfsartsen


In loondienst voor 16 – 20 uur per week

VitaMee is groeiende en structureel in ontwikkeling. Voor onze gecertificeerde Arbodienstverlening zijn
wij op zoek naar een bedrijfsarts die naast het voeren van spreekuren mee wil bouwen aan deze
groei. Een bedrijfsarts die het een uitdaging vindt om ook bedrijfsmatig en organisatorisch mee te
denken met de uitdagingen die op ons pad liggen (Wet Privacy, Arbowetgeving, taakdelegatie etc.)


Als zelfstandige beschikbaar tussen 4 – 8 uur per week

Omschrijving vacature bedrijfsarts
Als bedrijfsarts werk je dan ook in nauwe samenwerking met de casemanager/verzuimspecialist.
Hierdoor krijg je de ruimte om je te focussen op jouw professionaliteit.
Je bedient klanten van klein tot groot en in diverse sectoren. In samenwerking met casemanagers en
andere deskundigen adviseer je werkgevers en werknemers over werk en gezondheid. Vanuit
vakinhoudelijke kennis en ervaring vervul je een coachende rol en je informeert en adviseert hen waar
nodig.
Je houdt spreekuur voor de klanten op de locatie van VitaMee of van de klant zelf.
De lijnen zijn kort en je krijgt veel vrijheid in het uitvoeren van je werk. Je bouwt echt mee aan de
verdere groei van VitaMee.
Als bedrijfsarts:
 Ben je BIG geregistreerd bedrijfsarts en heb je affiniteit met het werken met taakdelegatie;
 Heb je mensenkennis en je kunt de behoefte van casemanagers en klanten inschatten en
hierbij aansluiten;
 Geef je hoge prioriteit aan klanttevredenheid en ben je in staat om op een stimulerende wijze
richting en begeleiding te geven aan werknemers en werkgevers;
 Neem je verantwoordelijkheid en ben je gefocust op het resultaat;
 Toon je interesse in anderen, vraagt door en je hebt het vermogen om binnen korte tijd tot een
adequate situatiebeoordeling te komen;
 Ben je communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) en je stelt je proactief op;
 Kun je omgaan met een fluctuerende werkdruk;
 Ben je breid om te reizen binnen de regio (mede afhankelijk van het aantal beschikbare uren).
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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:
HR advies & ondersteuning | Leiderschap- & Teamontwikkeling | Arbo, Verzuim & Preventie.
VitaMee kiest er bewust voor om regionaal (Oost Gelderland) te werken, zodat wij korte lijnen en
persoonlijk contact kunnen waarborgen. We werken nauw met elkaar en onze klanten samen vanuit
een oprechte interesse en met heel veel plezier en passie.
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
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 functionaris 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 Chanika Paashuis, 0544 353000

