Vacature Arbeidsdeskundige/Casemanager

Locatie Nijmegen/Groesbeek

Als Arbeidsdeskundige/Casemanager bij ICARA ben je het aanspreekpunt voor de klant en ben
je
verantwoordelijk
voor
het
proces
van
lopende
trajecten.
Je creëert en onderhoudt een persoonlijke relatie met onze klanten (werkgevers en
werknemers) en bent hun link naar de organisatie. Je werkt nauw samen binnen een
multidisciplinair team van verzekeringsartsen, medisch specialisten en arbeidsdeskundigen.
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In deze uitdagende functie
Ben je verantwoordelijk voor het arbeidsdeskundige deel van onze eindrapportages.
Inventariseer je de belasting in de werkzaamheden van de bij ICARA aangemelde
werknemers.
Neem je actief deel aan het multidisciplinair overleg.
Lever je inhoudelijke nazorg waarbij je de werkgever kunt adviseren over het vervolg.
Voer je arbeidsdeskundige onderzoeken uit op locaties van de klant.
Ben je sparringpartner voor werkgevers met complexe verzuimdossiers.
Dit ben jij
Je hebt bij voorkeur een post HBO opleiding Arbeidsdeskundige afgerond en je hebt
ervaring in het werkveld als Arbeidsdeskundige/Casemanager.
Essentieel is je persoonlijkheid. Je combineert persoonlijk advies met ervaring en “maakt het
verschil”. Termen als klantgerichtheid, kwaliteit, durf en slagvaardigheid zijn sterk op jou van
toepassing.
Je bent een kennisexpert; denkt niet in regels, maar in mogelijkheden en kunt derhalve
meedenken met onze opdrachtgever.
Je bent in staat snel te schakelen, hebt een proactieve houding en beschikt over analytisch
vermogen. Je bent een zelfstarter en kunt zowel in teamverband als zelfstandig
functioneren.
Je bent flexibel, pragmatisch en een harde werker.
Je bent verbaal en schriftelijk sterk in de Nederlandse taal.
Dit bieden wij
Een boeiende en uitdagende functie in een dynamische omgeving met alle ruimte voor
ontplooiing en ontwikkeling. We bieden je een marktconform salaris, welke passend is bij de
zwaarte van de functie, met inachtneming van jouw werkervaring en genoten opleidingen. Je
standplaats is Nijmegen waar je in een team samenwerkt aan de snelheid, betrouwbaarheid
en kwaliteit van ICARA.
Dit zijn wij
ICARA staat voor Integraal Centrum voor Arbeids Relevante Aandoeningen en wordt vanuit
preventief, diagnostisch of curatief oogpunt ingezet met als doel duurzame inzetbaarheid van
de werknemer. Wij leveren medische expertises en second opinion op diverse vakgebieden.
Met ICARA bieden wij bedrijfsartsen, medisch adviseurs en verzuimbegeleiders een
instrument om extra slagvaardig in hun adviesrol naar werkgevers en werknemers te zijn

Arbodiensten, verzekeraars en het UWV bieden wij de medisch objectiveerbare
onderbouwing noodzakelijk bij vraagstukken op het gebied van arbeidsongeschiktheid,
beroep- en bezwaarzaken, uitkeringsaanvragen AOV en WIA beoordelingen. We bieden onze
diensten landelijk aan en werken alleen met specialisten die aantoonbaar deskundig zijn in
hun vakgebied en betrokken zijn bij hun cliënten.
Stuur je motivatie en cv naar info@icara.nl t.a.v. mw. S. van Thiel.

