
 

Word jij onze collega? 

  

 

 

Wegens groei en ontwikkeling zijn wij op zoek naar: 

 

Bedrijfsartsen  
Geregistreerd of laatste fase opleiding 

 

VitaMee werkt mensgericht en verbindt de vakgebieden arbodienstverlening, coaching, training en re-

integratie. Wij ondersteunen organisaties en mensen bij het maken van keuzes en het creëren van 

omstandigheden die het werkgeluk vergroten. 

 

Bedrijfsarts, verschillende samenwerkingen mogelijk: 

➢ In loondienst, uren in overleg 

➢ Zelfstandig, beschikbaar ongeveer 16 uur per week 

 

Omschrijving rol bedrijfsarts binnen VitaMee 

Onze arbodienstverlening bestaat uit het bieden van een medisch team, bestaande uit een taakgedelegeerde 

inzetbaarheidscoach en een bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt ingezet als medisch specialist voor het stellen 

van een diagnose en prognose. Dit betekent dat er tijd is voor het houden van inhoudelijk goede spreekuren en 

ruimte voor het maken van terugkoppelingen, communicatie en organisatieadvies. Bij VitaMee is het niet de 

bedoeling dat de bedrijfsarts zoveel mogelijk mensen ziet op een dag; maar dat hij/zij samen met de 

inzetbaarheidscoach echt waarde kan toevoegen in een verzuimbegeleidingsproces: kwaliteit boven kwantiteit. 

Je bedient klanten van klein tot groot en in diverse sectoren. In samenwerking met verschillende 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 (Doetinchem en Lichtenvoorde) of van de klant 

zelf: regio Achterhoek-Liemers-Twente 

 

Staf-arts/medische directeur, mogelijkheden voor mede-eigenaar 
Ben jij een enthousiaste bedrijfsarts die naast deze rol van een andere uitdaging houdt?  

Ben jij op zoek naar een organisatie waarbij je helpt bouwen aan groei en werkgeluk?  

Kun je niet wachten om echt een verschil te gaan maken?  

Dan is de aanvullende baan als staf-arts bij VitaMee echt iets voor jou! Word onderdeel van een topteam van 

professionele collega’s met een duidelijke missie, ambitie en droom. VitaMee is groeiende en structureel in 

ontwikkeling. 

 

De staf-arts binnen VitaMee is verantwoordelijke voor de kwaliteit van de verzuimbegeleiding, de preventieve 

spreekuren, arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en de keuringen die uitgevoerd worden door VitaMee. 

De staf-arts bewaakt en bevorderd de uniformiteit en de kwaliteit van zowel het proces, de (bedrijfs-)artsen en 

de inzetbaarheidscoaches die in taak-delegatie werken. De staf-arts valt hiërarchisch onder de 

verantwoordelijkheid van en rapporteert aan de directeur. De staf-arts wordt in staat gesteld om te komen tot 

zelfstandige oordeelsvorming onafhankelijk van andere belangen. 

 

 

 



 

Word jij onze collega? 

 

 

 

 

 

Als bedrijfsarts: 

• Ben je BIG geregistreerd bedrijfsarts?  

• Geloof je in 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 bereid om te reizen binnen de regio (mede afhankelijk van het aantal beschikbare uren)? 

 

Als stafarts/medisch directeur: 

• Ben je geregistreerd als arts voor arbeid en gezondheid bij de SGRC? 

• Kan je ontwikkelingen in de bedrijfsgezondheidszorg en in de medische literatuur vertalen en 

overbrengen naar de organisatie? 

• Heb je actueel inzicht in de (wettelijke en inhoudelijke) ontwikkelingen in de bedrijfsgezondheidszorg? 

• Heb je didactische vaardigheden om medewerkers (verder) op te leiden? 

• Heb je vaardigheden om medewerkers te coachen? 

 

Wie zijn wij en wat mag je van ons verwachten? 

VitaMee werkt met een team van ongeveer 22 professionals en 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.  

Interesse? 

We zouden het erg leuk vinden om elkaar beter te leren kennen en snel een kop koffie te drinken samen. Mail 

of bel met Sandra Garretsen, directeur VitaMee, sandra@vitamee.nl,  06-51887673 of neem contact op met 

Gerben Eskes, recruiter op 06-20625048. 

mailto:sandra@vitamee.nl

