VerzuimConsult is een onafhankelijk sociaal-medisch en sociaal- bedrijfskundig
adviesbureau, dat haar opdrachtgevers adviseert, traint en coacht op het gebied van
preventie, verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheid op zowel dossier- als
organisatieniveau.

Medisch adviseur verzekeringsgeneeskunde (m/v)
(loondienstverband of zelfstandige)
VerzuimConsult heeft in de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt. Onze medische
adviseurs maken deel uit van de medisch/arbeidsdeskundige expertteams, die worden
ingezet bij complexe vraagstukken rondom arbeidsongeschiktheid in relatie tot optimalisering
van arbeidsparticipatie, waarbij inkomensbehoud en kostenbeheersing centraal staan. De
opdrachten variëren van verzekeringsgeneeskundige expertises in het kader van re-integratie
tot het leveren van medische deskundigheid ten behoeve van bezwaar- en
beroepsprocedures Sociale Verzekeringen.
Vanwege verdere groei willen wij ons team versterken met een medisch adviseur/
verzekeringsgeneeskunde. De kandidaat kan verzekeringsarts zijn, maar ook een bedrijfsarts
met kennis van de verzekeringsgeneeskundige protocollen en standaarden en die deze kan
toepassen (dan wel daartoe opgeleid wil worden).
Functie-eisen:
 BIG-registratie verzekeringsgeneeskunde en/of bedrijfsgeneeskunde;
 Enthousiast, creatief, gemotiveerd en gedreven;
 In bezit van rijbewijs B en bereidheid tot reizen;
 VerzuimConsult stelt aan alle medewerkers hoge eisen ten aanzien van zelfstandig
onder (tijds-)druk werken, representativiteit, communicatieve vaardigheden in woord
en geschrift, flexibiliteit, zelfontwikkeling en pro-activiteit.
Ons aanbod:
Naast goede en marktconforme arbeidsvoorwaarden, krijg je binnen VerzuimConsult alle
ruimte om je werkzaamheden en tijden flexibel in te delen. Je werkt vanuit huis, op locatie bij
opdrachtgevers of bezoekt arbeidsongeschikte werknemers thuis. Je krijgt de kans om een
zinvolle bijdrage te leveren aan de verdere groei en ontwikkeling van ons bedrijf. Wij staan
ook open voor kandidaten die zich als zelfstandige willen verbinden aan onze organisatie.
Je kunt jouw interesse kenbaar maken door een korte e-mail met jouw motivatie en
curriculum vitae te sturen naar Frans van den Nieuwenhof, directeur en medisch adviseur op
vandennieuwenhof@verzuimconsult.com. Mocht je, voor je reageert, nog vragen hebben
neem dan contact op met Frans van den Nieuwenhof, op nummer 06-21264900.
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