Ervaren Casemanager (minimaal 28 uur per week)
Trendel is op zoek naar een ervaren casemanager verzuim, met de functienaam
Adviseur Arbeid en Gezondheid (AAG).
Trendel is een gecertificeerde Arbodienst en wij zijn op zoek is naar een Gretige,
Energieke en Klantgerichte collega! Je moet wel GEK zijn om bij Trendel te werken en
thuis in de verzuimmarkt. Trendel is sterk in pragmatische oplossingen, korte lijnen en
flexibiliteit. Wij bieden passende oplossingen in verzuim, preventie en
gezondheidsmanagement.

Teamwork
Jouw werkgevers ervaren jou als partner in verzuim. Zij geven aan dat je toegevoegde
waarde levert met oplossingen waar ze zelf nog niet aan hadden gedacht. Je stuurt op
inzetbaarheid en adviseert de juiste actie op het juiste moment; in eerste instantie om
de re-integratie te bevorderen, maar ook om een sluitend UWV en juridisch dossier op
te bouwen. Je signaleert en analyseert het verzuim waarbij je samen met de klant
onderzoekt waar we als Trendel meer toegevoegde waarde kunnen leveren op
organisatieniveau.
Je voelt je dus verantwoordelijk voor jouw werkgevers en durft op prettige wijze te
confronteren om zaken open te breken en bespreekbaar te maken (zowel binnen
Trendel als met de werkgever en de werknemer).
Als AAG werk je nauw samen met onze vaste bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige en
bedrijfsfysiotherapeut om jouw werkgevers en bijbehorende werknemers zo goed
mogelijk te ondersteunen en adviseren gedurende het preventie- of verzuimproces.
Wat heb je in huis?
• Je hebt aantoonbare ervaring in verzuimbegeleiding
• Je deelt onze obsessie voor klantgerichtheid en klanttevredenheid
• Je kunt goed analyseren en vindt het leuk om oplossingen te bedenken en kennis
en je visie te delen, zowel één op één als voor groepen
• Je bent gewend om met targets te werken en kan je werk goed plannen
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau inclusief opleiding(en) in verzuim; bij
voorkeur ben je (bijna) register casemanager
• Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs en auto
Wij bieden
• Veel kansen om door te groeien in het arbo en verzuim vakgebied
• Goede en informele werksfeer en leuke collega’s
• Veel ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën
• Een goed salaris op basis van relevante werkervaring
• Een kantoor dat goed bereikbaar is, met fantastisch mooie werkplekken,
voldoende (gratis) parkeerplekken en lekkere koffie en thee
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Aangezien we veel samenwerken en de bedrijfsartsen ook op onze locatie
spreekuren uitvoeren, wordt deze functie voor het grootste deel op ons kantoor
uitgevoerd
23 Vakantiedagen, met 4 bonusdagen als je niet ziek bent
Reiskostenregeling
Persoonlijk keuzebudget vitaliteit

Spreekt dit jou aan?
Je solliciteert, goede keus! Je doet ons een groot plezier met een leuke motivatiebrief
en cv.
Je contactpersoon is Sylvia Bossche, Operationeel Directeur. Je kan haar voor vragen
bereiken op 0172-760100 of per mail Sylvia@trendel.nl.
We bellen je om kennis te maken en als het klikt van beide kanten nodigen wij je uit
voor een “live” kennismaking.

