Vacature: Verpleegkundige (HBO-V – BIG) in opleiding tot Arboverpleegkundige
Vast dienstverband: mogelijk (24 – 40 uur per week)

Voor meerdere arbodienstverleners zijn wij op zoek naar verpleegkundigen met een BIG-registratie
die de ambitie hebben werkzaam te zijn in de Arboverpleegkunde voor verschillende locaties in het
land.
De huidige marktomstandigheden binnen de verzuim –en re-integratie branche leiden ertoe dat de
vraag naar Arboverpleegkundigen toeneemt. Om deze reden zijn wij op zoek naar verpleegkundigen
die zich verder willen specialiseren tot Arboverpleegkundige.
Als arboverpleegkundige kun je binnen het werkveld arbeid en gezondheid het medische met het
sociale en psychologische aspect combineren.
Grote voordelen: werken tijdens kantooruren, weinig fysieke belasting en diversiteit in
werkzaamheden!
De opdrachtgever biedt je, na een inwerkperiode, de mogelijkheid om de opleiding tot
Arboverpleegkundige aan de HAN in Nijmegen te volgen. Afgestudeerde Arboverpleegkundigen
worden opgenomen in het register van de beroepsvereniging V&VN Arbo.
De opleiding Arboverpleegkundige leidt je op tot gespecialiseerd verpleegkundige binnen de
Arbodienstverlening en richt zich enerzijds op preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie en
anderzijds op onderzoek, advies en begeleiding.
Als je de opleiding gaat volgen is het dienstverband voor minimaal 24 uur.
Je werkzaamheden:
Triage en advies (verzuimconsult)
 Analyseren van de aard en oorzaak van het verzuim, respectievelijk de beperkingen en
mogelijkheden van de medewerker.
 Het geven van advies aan de medewerker en leidinggevende, op basis van het verzuimconsult,
over de te nemen stappen om herstel/werkhervatting te bevorderen en over de mogelijkheden
voor re-integratie.
 Op basis van de richtlijnen (psychische klachten, rugklachten) doorverwijzen naar de
bedrijfsarts.
 Doorverwijzen naar andere deskundigen (b.v. bedrijfsarts of arbeidsdeskundige) in geval van
complexe situaties, onduidelijkheid over de beperkingen of verschil van inzicht.
Casebegeleiding
 Uitvoeren van verzuimconsulten met medewerkers.
 Herstel(gedrag) monitoren in regelmatige verzuimconsulten en in contacten met de
leidinggevende.
 Stimuleren van re-integratie zowel bij de medewerker als bij de leidinggevende.
 Inschakelen bedrijfsarts voor advies/medische beoordeling.
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Faciliteren bij het opstellen of voorbereiden van de probleemanalyse.
Indien van toepassing: overdracht aan casemanager.
Ontwikkelen van kennis en vaardigheden van leidinggevenden m.b.t. verzuimbegeleiding
 Begeleiden in ontwikkeling van leidinggevende tijdens actuele casuïstiek bij individuele
verzuimtrajecten;
 Geven van feedback op de wijze van uitvoering van de verzuimtaken door de leidinggevende;
 Vergroten van kennis en vaardigheden van de leidinggevende door uitleg en voorbeeldgedrag.
Je werkt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts.
Wie zoeken wij?
Als Big geregistreerd Verpleegkundige:
 Heb je een HBO-V opleiding afgerond en ben je BIG geregistreerd (min. nog 1 jaar geldig)
 Heb je affiniteit met het werkveld arbeid & gezondheid
 Heb je, bij voorkeur, ervaring in het bedrijfsleven
 Ben je bereid om de opleiding tot Arboverpleegkundige aan de HAN in Nijmegen te volgen
 Beschik je over bovengemiddelde communicatieve en sociale vaardigheden, ben je klantgericht,
flexibel, pro-actief en kun je goed werken in teamverband.
 Ben je in staat je aan te passen aan de bedrijfscultuur van de klant; zowel op de werkvloer bij de
medewerkers als bij de klantcontactpersonen (personeelsafdeling, leidinggevenden) weet je de
juiste toon te vinden.
 Beschik je van nature over een prettig overwicht en gezonde overtuigingskracht en
zelfvertrouwen.
Wat bieden zij?
 Een zeer uitdagende functie waarbij je veel mogelijkheid hebt om zelf initiatief te tonen, nieuwe
ideeën uit te werken en zelf op te pakken;
 Veel vrijheid en flexibele werktijden;
 27 vakantiedagen (o.b.v. een fulltime dienstverband);
 Een marktconform salaris;
 Goede overige secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder de vergoeding voor de opleiding tot
Arboverpleegkundige een telefoon en laptop)
 Salarisindicatie € 3.400 / € 4.200 per maand bij 40 uur
Als je meer informatie wenst kun je contact opnemen met Wilbert Appels op 06-11524810
Solliciteren kan via het sollicitatieformulier of per email naar wilbert@co2work.nl
Graag ontvangen wij hierbij ook jouw motivatie waarin je duidelijk aangeeft waarom jij opgeleid zou
willen worden tot Arboverpleegkundige.
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