Vacature bedrijfsarts (28-40 uur)
Beter is een innovatieve gezondheidsdienstverlener voor bedrijven die willen investeren
in het personeel en willen bijdragen aan het realiseren van gezondheidswinst. Onze
diensten helpen mensen zelf de regie te nemen door inzicht te geven in hun gezondheid
en gedrag te veranderen. Ben jij een gecertificeerde bedrijfsarts en wil jij onze klanten
helpen om het gezondste bedrijf van Nederland te worden? Dan horen we graag van
jou.
Over Beter
Beter is een gecertificeerde en landelijk werkende arbodienst en een zelfstandige
dochter van ABN AMRO. Onze hoofdlocatie is gevestigd in Amsterdam. Beter is een
kleinschalige organisatie; wij werken met gecertificeerde professionals of leiden mensen
daartoe op. Onze dienstverlening is gericht op resultaatgerichte verzuim- en reintegratiebegeleiding en preventief gezondheidsmanagement. Beter biedt zakelijke,
maar persoonlijke zorg. Onze klanten zitten met name in de financiële en zakelijke
dienstverlening.
Werkzaamheden
Als bedrijfsarts bij Beter denk je vanuit mogelijkheden en niet vanuit beperkingen. Je
activeert de verzuimende medewerker, waarbij je vanzelfsprekend altijd oog houdt voor
de mens. Je bent een deskundig en professioneel adviseur van de klant. Op een
proactieve manier adviseer je over oplossingen om gezondheidsschade in relatie tot
werk te voorkomen. Als bedrijfsarts bij Beter ben je ook strategisch adviseur op het
gebied van preventie en ziekteverzuimbegeleiding. Je zet nét dat stapje extra om de
klant goed van dienst te zijn en te gaan voor de lange termijn relatie.
Functie eisen
- Bij voorkeur reeds gecertificeerde bedrijfsarts, maar net afgestudeerde,
gemotiveerde kandidaten met de ambitie om bedrijfsarts te worden zijn zeker
welkom.
- Ervaring in de zakelijke dienstverlening met het eigen regie model en/of ervaring
in lifestyle coaching is een pré.
- Je hebt een proactieve houding.
- Je kan een sparringpartner zijn op alle niveaus binnen de klantorganisatie.
- Je bent communicatief en sociaal vaardig.
- Overtuigingskracht, empathie en natuurlijk enthousiasme zijn jouw sterke punten
- Je bent analytisch sterk en zeer resultaatgericht.
Het salaris is marktconform met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Lijkt het je
leuk om voor Beter te werken stuur dan je CV en motivatiebrief naar Gerda Verpoorte
op gerda.verpoorte@beter.com tevens te bereiken op 088-90 90 200.
We gaan graag met je in gesprek hoe we jouw talenten kunnen benutten!
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