Word jij onze nieuwe
Casemanager/Verzuimspecialist
Wil je samen met een gedreven team werkgevers en werknemers adviseren op
het gebied van arbeidsverzuim en inzetbaarheid? Krijg je energie om als
verzuimspecialist werkzaam te zijn vanuit huis, kantoor en bij de klant?

32-40 uur, omgeving Apeldoorn
Wij hebben
een plek voor je
gereserveerd

De functie van Casemanager bij BrinQer is breed en divers van opzet
Je bent in de rol van ervaren Casemanager verantwoordelijk

complexe dossiers tot het geven van een training voor lei-

voor de begeleiding van medewerkers bij (ziekte)verzuim en

dinggevenden hoe proactief om te gaan met ziekteverzuim

arbeidsongeschiktheid. Werkzaamheden variëren in de rol

van medewerkers. De ene dag werk je op locatie van de

van verzuimspecialist voor de HR-afdeling bij

klant, een andere dag vanuit huis of op kantoor met je team.

We vragen:

Welkom bij brinQer!

 Opleiding op HBO/WO-niveau

Wij zijn een onafhankelijke, gecertificeerde arbodienst-

 Aantoonbare ervaring in actuele wet en regelgeving

verlener uit Apeldoorn met een divers klantenbestand

m.b.t. ziekte
 In het bezit van het diploma Register Casemanagement
of Casemanager Regie op verzuim.

in geheel Nederland. We focussen ons op (duurzame)
inzetbaarheid en we zijn dagelijks in samenspraak met
onze klanten op weg naar 97% benut arbeidsvermogen.

 Geregistreerd en gecertificeerd Casemanager

BrinQer biedt innovatieve oplossingen voor het voorko-

 De rol van verzuimregisseur met aandacht voor de

men van verzuim.

diverse belangen en partijen
 Mensgericht, communicatief vaardig en
resultaatgericht
 Je denkt vanuit mogelijkheden met daadkracht en
veerkracht

We kijken graag met een positieve blik naar gezondheid en
inzetbaarheid van werknemers. We focussen liever op het
inzetbaarheidspercentage dan op ziekteverzuim en zijn
dan ook continue bezig met innovatie om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast mag je

 Een goede dosis positieve energie en humor

van ons kwaliteit verwachten want we zijn een full-service

 Woonachtig in regio Apeldoorn

gecertificeerde arbodienst met gedreven werknemers die

Wij bieden:
 Een zelfstandige, diverse baan vanuit locatie, huis,
kantoor

je graag helpen bij jouw inzetbaarheid.
We bieden je een informeel werkklimaat in een professioneel zelf organiserend team met een grote mate van

 Werken bij een innovatieve organisatie in onze branche

vrijheid en verantwoordelijkheid. Je bent woonachtig in

 Een mooie, inspirerende werkomgeving met

regio Apeldoorn.

enthousiaste collega’s
 Een persoonlijke benadering met oog en oor voor jou

Lees en bekijk meer over onze organisatie en ons team op
www.brinQer.nl

Je motivatiebrief voorzien van CV kun je zo spoedig mogelijk mailen naar onze freelance P&O Adviseur
Annemiek Voss. E-mail: hr@brinQer.nl • Heb je vragen? Bel 06-55 89 59 43.
Wij ontvangen je sollicitatie graag voor 16 maart.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

