Verzuimcoach
Beschikbaar: minimaal 32 uur per week
Wij zijn op zoek naar nieuwe toppers om ons team in Culemborg te versterken. Ben jij de
verzuimcoach die wij zoeken voor ons team? Solliciteer dan snel.

Wat ga je bij ons doen?
Geen dag is hetzelfde, je bent ondernemend, enthousiast en je kan goed zelfstandig werken. Als
verzuimcoach ben jij de regisseur in het verzuimproces. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor
werknemers en werkgevers en ondersteunt beide tijdens de re-integratie. Daarnaast heb je
veelvuldig contact met onze bedrijfsartsen en andere kerndeskundige om ervoor te zorgen, dat alles
voorspoedig loopt. Je zorgt voor een dossieropbouw conform de Wet Verbetering Poortwachter.

Wie zijn wij?
PanterGroep is een gecertificeerde arbodienst. Wij richten ons met een enthousiaste groep
professionals op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Daarbij kijken we vooral naar preventie.
Door werkgevers en werknemers wordt dit zeer gewaardeerd. Zij kiezen voor ons vanwege onze
manier van samenwerken en onze kennis van resultaatgericht bedrijfsgezondheidsmanagement.
Vanuit onze locatie in Culemborg werken wij aan de topconditie van werknemers en werkgevers.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een veelzijdige en verantwoordelijke functie in een ondernemend en innovatief
berdrijf.
•
•
•
•

Een marktconform salaris
8% vakantietoeslag
30 vakantiedagen op basis van 40 uur
Een collectieve pensioenverzekering

Solliciteren ?
Ben jij onze nieuwe collega? Overtuig ons waarom je bij ons past en stuur je CV met motivatiebrief
naar secretariaat@pantergroep.nl.
Bel voor vragen naar E. Kühne op 0345-565050.

Functie eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO+/HBO denkniveau
Communicatief vaardig
Resultaatgericht
Beslissingen durven te nemen
Kennis van Wet Verbetering Poortwachter is een pre
Uitstekende vaardigheid in zowel geschrift als woord van de Nederlandse taal
Je kunt goed zelfstandig werken, maar ziet ook zeker de noodzaak van samenwerken
Je voelt je op je plek in een commerciële organisatie
Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar
Een opleiding/titel als RCCM of CROV is een pré

