Bedrijfsarts (32 – 40 uur)
Oost-Nederland
Wegens toenemende groei zijn wij op zoek naar een bedrijfsarts of een arts met ambitie
om opgeleid te worden tot bedrijfsarts voor de regio Oost Nederland.
Wie zoeken wij?
Als bedrijfsarts bij Vechtstad Consultancy/Bouw & Gezond vinden wij het belangrijk dat je
je uitstekend kunt vinden in onze visie en missie. Je kunt heel goed zelfstandig werken,
maar waardeert ook de toegevoegde waarde van andere deskundigen en laat dit zien in
jouw samenwerking met hen. Daarnaast beschik je over een flexibele instelling, ben je
klantgericht, adviesvaardig en communicatief (zowel in woord als geschrift) erg sterk.
Wie zijn wij?
Vechtstad Consultancy/Bouw & Gezond (gefuseerd begin 2017) is een gecertificeerde
arbodienstverlener waarin gecertificeerde en/of geregistreerde adviseurs maatwerk
leveren, flexibel zijn en weten wat ondernemers bezighoudt. Hierbij worden korte lijnen
gehanteerd met als uitgangspunt dienstverlening op locatie van onze opdrachtgevers.
Onze adviseurs zijn met name in het oosten van Nederland werkzaam voor diverse
opdrachtgevers en landelijk werkzaam voor onze opdrachtgevers in de bouwsector,
waarbij voor Volandis het individugerichte pakket preventiezorg wordt uitgevoerd.
Kenmerkend voor ons zijn onze ondernemende collega’s die in een informele en open
cultuur met passie en ambitie samenwerken, om zo een hoge mate van tevredenheid bij
onze klanten te bewerkstelligen.
Wat vinden wij belangrijk?
Wij hechten veel waarde aan onze visie dat gezonde, competente en gemotiveerde
mensen het kapitaal vormen van organisaties, omdat zij daardoor een optimale bijdrage
leveren aan het behalen van de doelstellingen. Hierbij dienen de werkende mensen nu en
in de toekomst bereid te zijn om hun toegevoegde waarde te leveren, waarbij ze ook zelf
de meerwaarde ervaren; werkgevers en medewerkers dragen samen de
verantwoordelijkheid voor deze duurzame inzetbaarheid. Daarnaast is het onze missie
om hen hierbij optimaal te ondersteunen, waarbij de bedrijfsarts een belangrijke rol
speelt. Preventie is hierbij het sleutelwoord.
Bedrijfsarts Maria Soto Martin citeert haar werkervaring bij ons als volgt:
‘Ik geloof in oprechte aandacht voor mensen en organisaties. Dit kun je bereiken als er
korte lijnen zijn, je met verschillende partners kunt werken bij een organisatie die je de
ruimte biedt dit op een rustige en flexibele manier te doen. Daarbij is vertrouwen en
samenwerking belangrijk. Binnen Vechtstad Consultancy krijg ik hiervoor de gelegenheid
en de ruimte om me verder te ontwikkelen en ontplooien als bedrijfsarts’.
Wat bieden wij?
een informele werksfeer met korte lijnen en leuke collega’s waarbij werkplezier
het uitgangspunt vormt;
de gelegenheid om het bedrijfsartsenvak in volle omvang uit te oefenen;
voldoende verdere ontwikkelingsmogelijkheden;
prima marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Nieuwsgierig geworden?
Als bedrijfsarts aan de slag bij Vechtstad Consultancy/Bouw & Gezond?
Solliciteer dan via maria.soto.martin@vechtstadconsultancy.nl.
Voor vragen over de procedure, de functie of de organisatie kun je contact opnemen met
Hans Klunder (directeur) middels telefoonnummer 06-52292245.

