
   
 

 

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in 2021? 

Werken in het topteam van Arbo Content! 

 

Wij zoeken een Casemanager Taakdelegatie: 

 

De organisatie: 

Arbo Content is een kleinere landelijk werkende arbodienst. Met een gemotiveerd en 

gezellig team staan wij iedere dag klaar om onze klanten te helpen met het voorkomen 

of oplossen van verzuim. Vanuit onze jarenlange ervaring weten wij dat aandacht voor 

de klant, rechtstreeks persoonlijk contact en korte lijnen hierbij helpt. Met deze 

overtuiging bedienen wij onze tevreden klanten en zijn wij succesvol!  

 

In ons team is er plaats voor een ervaren top Casemanager Taakdelegatie! 

 

De functie: 

Als casemanager-taakdelegatie heb je een regierol, ben je sparringpartner en 
adviseur voor onze klanten en werknemers gedurende het verzuim- en re-
integratieproces. Je onderhoudt telefonisch of met videobellen contact. Je coacht en 
adviseert de klanten en werknemers in hun re-integratieverplichtingen, je 
beantwoordt vragen, monitort partijen en je ziet toe op correctie correcte naleving 
van de wettelijke kaders.  

Je bewaakt continue de voortgang van het (deel) herstel en communiceert actief met 
de werkgever, de werknemer, ons medisch team en alle andere partijen (zoals UWV 
en providerboog). Je houdt hierbij natuurlijk rekening met de privacy van de 
werknemer conform de AVG. Je balanceert continue tussen de verschillende 
belangen, je hebt een helikopter view en voert regie.  

Af en toe een ‘lastig verzuimgesprek’ of uitleggen aan een klant waarom het inzetten 
van een interventie noodzakelijk is,  is voor jou geen probleem. Als casemanager-
taakdelegatie ben je ook verantwoordelijk voor een zorgvuldige en accurate 
verslaglegging van het re-integratie dossier. Er wordt verwacht dat je proactief, 
accuraat en zelfstandig te werk gaat. Uitstekende communicatieve vaardigheden zijn 
hierbij essentieel. Daarnaast heeft onze senior bedrijfsarts een aantal taken 
gedelegeerd aan de casemanager. Die lichten wij graag toe in een persoonlijk 
gesprek. 

  



   
 

WAT VRAGEN WIJ: 

- HBO werk en denkniveau 

- CROV, RCCM, RSC-RCMTD of vergelijkbare opleiding  

- accuraat, initiatiefrijk en collegiaal 

-   kennis van geautomatiseerde (verzuim) systemen en Office  

- minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 

 

WAT BIEDEN WIJ: 

- een uitdagende functie bij een gezellig team 

- een salaris van maximaal € 4250,- bruto per maand (fulltime) 

- Parttime werken is mogelijk, bij voorkeur 32 uur (of meer) 

- Laptop en telefoon 

- een vast contract is mogelijk 

-  deels thuiswerken is mogelijk 

- persoonlijke ontwikkeling en opleidingen  

 

HEB JE INTERESSE IN DEZE FUNCTIE EN BEN JIJ DIE HARDWERKENDE NO-NONSENSE TYPE DIE 

ONS TEAM WIL KOMEN VERSTERKEN DAN HOREN WIJ GRAAG ZO SPOEDIG MOGELIJK MAAR 

UITERLIJK 18 JUNI HOE JIJ DENKT HET VERSCHIL TE KUNNEN MAKEN BIJ ONS!. DAT KAN OP DE 

TRADITIONELE MANIER MET BRIEF EN CV MAAR WIJ LATEN ONS OOK GRAAG VERASSEN MET 

ORIGINELE ANDERE METHODES. EEN REACTIE KUN JE STUREN NAAR MARTIN KOOIJ 

(M.KOOIJ@ARBOCONTENT.NL)  

mailto:m.kooij@arbocontent.nl

