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Vacature Casemanager Verzuimbegeleiding (Junior) 

Startersfunctie 20 -32 uur per week. 

 

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie als Casemanager Verzuimbegeleiding in Opleiding bij een 

Arbodienst? 

Wij bieden de mogelijkheid om na een inwerkperiode van start te gaan met de opleiding 

Casemanager Regie op Verzuim (CROV), de erkende opleiding tot Casemanager, zodat je de kans 

krijgt om werken en leren met elkaar te combineren als basis voor een mooie loopbaan binnen de 

Arbodienstverlening. 

 

Wie zijn wij? 

Een sterk groeiende Regionale Arbodienst voor het MKB gevestigd in Hengelo, waarbij je komt te 

werken binnen een team van ervaren Casemanagers. Iedere Casemanager beheert zijn eigen 

klantenportefeuille. We vinden een persoonlijke aanpak belangrijk waarbij de lijntjes kort zijn (zowel 

tussen collega’s als naar de klanten). 

Functie  

• Het regie voeren over de verzuimbegeleiding vanaf de 1 e dag arbeidsongeschiktheid tot en 

met week 104. 

• Overleg met werkgever, werknemer, bedrijfsarts, arbeidsdeskundigen en andere 

interventiepartijen. 

• D.m.v. adequate verslaglegging van alle contacten in de Verzuimapplicatie zorgdragen voor 

een goed digitaal en fysiek dossier conform de Wet Verbetering Poortwachter. 

• Het voeren van regie op een verzuimdossier en op gezette tijden uitvoeren van 

dossierchecks. 

• Het kunnen inspelen op situaties waarbij werkgever en/of werknemer de verstrekte adviezen 

niet tijdig opvolgen. 

• Verzuimrapportages samen met de werkgever kunnen analyseren en interpreteren. 

• Het bijstaan dan wel overnemen van verzuimdossiers van collega’s die afwezig zijn. 

• Actief deelnemen aan diverse overlegstructuren. 
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Functievereisten/Competenties 

• HBO werk en denkniveau, bijvoorbeeld een afgeronde opleiding Human Resource 

Management. 

• Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands, Engels en Duits. 

• Analytisch, accuraat en zelfstandig kunnen werken. 

• Overtuigingskracht, doortastendheid en inlevingsvermogen. 

• Commercieel inzicht, oog voor relatiebeheer. 

• Goed kunnen samenwerken in een team. 

• Affiniteit met automatisering. 

 

Wat bieden wij? 

Een uitdagende startersfunctie met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheden. 

Werken binnen een leuk team  van Casemanagers, Bedrijfsartsen en andere collega’s. 

Na de inwerkperiode een opleiding als Casemanager Regie op Verzuim (CROV). 

Afhankelijk van je opleiding, leeftijd en werkervaring bieden we je als startende casemanager een 

instapsalaris aan van tussen €2.300 en €2.500 bruto op fulltime basis per maand en een goede 

pensioenregeling. 

Als casemanager met een afgeronde CROV- opleiding en registratie geeft het je mogelijkheden 

(afhankelijk van de opgedane ervaring) om door te groeien tot een indicatiesalaris van €2.680 - 

€3350 per maand op fulltime basis. 

Heb je interesse in deze functie?  

We zien je sollicitatie graag tegemoet, stuur deze per e-mail voor 01-12-2021 naar 

info@lamersadvies.nl 

Heb je nog vragen over de vacature? 

Neem dan contact op met ons, telefonisch of via bovenstaand e-mail adres. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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