Vacature Casemanager Verzuim m/v - Vlissingen
Heb jij een passie voor re-integratie? Heb jij ervaring als casemanager met een ruime
kennis over verzuim en sociale wet- en regelgeving? Dan zoeken wij jou!
Wij van Verbrugge Terminals zijn op zoek naar een casemanager verzuim. De vacature is een
blijvende functie met uitzicht op een vaste baan. Verbrugge Terminals is een logistieke
dienstverlener binnen de havens van Terneuzen en Vlissingen.
De casemanager behoort tot de afdeling Human Resources. In samenwerking met
leidinggevenden en hun medewerkers is jouw taak het ziekteverzuim in control te houden en hou
je de verzuimdossiers nauwlettend in de gaten. Door jouw advies bevorder je de inzetbaarheid en
waar mogelijk voorkom of bekort je de WIA instroom. Hierdoor verminder jij de schadelast voor
Verbrugge Terminals!
Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur HRM. Aangevuld met bachelor
casemanagement of CROV is een pré.
- Jij hebt minimaal 5 jaar ervaring als casemanager (geregistreerd) of een vergelijkbaar profiel.
- Jij bent full-time (37,5 uur p/wk) beschikbaar.
- Jij hebt kennis van verzuim en sociale wet- en regelgeving, de wet verbeteringspoortwachter
kent geen geheimen voor jou.
- Jij hebt een passie voor re-integratie en arbodienstverlening.
- Jij bent integer, zelfstandig en professioneel. Maar weet ook dat een open, positief en
behulpzaam karakter nodig is om deze functie goed uit te voeren.
- Jij bent creatief, oplossingsgericht en staat stevig in je schoenen.
Wat hebben wij te bieden?
- Een baan met uitzicht tot een vast dienstverband.
- Een baan met een hoge vorm van zelfstandigheid en vrijheid.
- Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is, met uitdagende situaties.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Verbrugge Terminals kent een eigen cao met een goede beloning op primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Procedure
Spreekt de functie van Casemanager Verzuim jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer
dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te
bespreken. Is er een wederzijdse klik? Wellicht kan jij dan direct starten!
Stuur je e-mail naar Ricardo Lenos, ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 06 - 22 11 94 66.

