Vacature Casemanager
Even voorstellen
PanterGroep is een gecertificeerde (landelijke) arbodienst als onderdeel van Quintes. Deze
samenwerking zorgt ervoor dat we sterk groeien binnen het MKB-segment. Kwaliteit is bij ons het
toverwoord. Wij zetten ons dagelijks in voor een state of the art dienstverlening.
Wij adviseren onze werkgevers bij re-integratie van werknemers, ziekteverzuim en preventie. Hierbij
onderhouden we een persoonlijke band en staan we naast de werkgever om verzuim binnen de
organisatie vorm te geven.
“Het leuke aan PanterGroep is dat het een erkend opleidingsinstituut is voor artsen die het vak van
bedrijfsarts eigen maken. Dit typeert de cultuur van het bedrijf waarbij leren en verbeteren centraal
staat.”

Wie zoeken we?
De tevredenheid van onze klanten en de kwaliteit van onze dienstverlening staat bij alles wat wij
doen centraal. We vinden het leuk om nieuwe dingen te proberen om te zien of we daarmee
vernieuwing en verandering tot stand weten te brengen.
Binnen PanterGroep werk je samen met een professioneel team van Kerndeskundigen,
Arbeidsdeskundigen en Bedrijfsartsen
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HBO werk- & denkniveau.
Je hebt de ambitie om je te blijven ontwikkelingen.
Je bent een enthousiaste professional en een fijne gesprekspartner.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Uitstekende vaardigheid in zowel geschrift als woord van de Nederlandse taal
Een opleiding/titel als RCCM of CROV is een pré

Wat ga je doen?
Jij als casemanager speelt een belangrijke rol binnen het re-integratieproces van een werknemer. Als
een werknemer langdurig ziek wordt moeten werkgever en werknemer er samen alles aan doen de
werknemer zo snel mogelijk (duurzaam) te re-integreren. Tijdens dit proces moeten zij voldoen aan
allerlei regels van bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter. Deze wet schrijft voor welke
stappen op welk moment gezet moeten worden tijdens het re-integratieproces. Zo moet er
bijvoorbeeld tijdig een probleemanalyse gemaakt worden door de bedrijfsarts en moeten werkgever
en werknemer een plan van aanpak maken.

Wat bieden we?
Naast een uitdagende werkomgeving bieden wij een marktconform salaris met 8% vakantiegeld en
30 vakantiedagen obv 40 uur. Daarnaast hebben wij een collectieve pensioenregeling. Ook

stimuleren wij je in jouw ontwikkeling om zo de kennis en kunde in dit vakgebied up to date te
houden en je carrière verder vorm te geven.
Ben je enthousiast en/of nieuwsgierig geworden naar ons bedrijf en de functie? Neem dan contact
op met Sander Cannegieter (0620071701) of mail naar s.cannegieter@pantergroep.nl

