Arbeidsdeskundige (m/v)
(36 uur)
MareGroep is het re-integratiebedrijf voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de Kust-,
Duin- en Bollenstreek. Onze missie is om het beste uit mensen te halen door ontwikkeling, werk en
re-integratie. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische en maatschappelijke omgeving
waarin ontwikkeling centraal staat? Dan is dit een prachtige kans!

Wat ga je doen?
Je beoordeelt het arbeidsvermogen van onze werknemers. Het is jouw taak om advies te geven over het participeren
in de maatschappij met behulp van een re-integratie advies. Dit stel je zo concreet en realistisch mogelijk op. Je maakt
arbeidsdeskundige rapportages met passend advies aangaande de re-integratie, loonwaardebepaling en het sporenbeleid.
Naast AD onderzoek behoort het voeren van spreekuur consulten waarin re-integratie centraal staat tot de mogelijkheid.
Je werkt hierbij samen met onze re-integratiecoaches en externe bedrijfsarts. Je werkt aan de dienstverlening voor
klanten die arbeidsongeschikt zijn en een ziektewetuitkering ontvangen en hierbij heb je soms ook te maken met meningsverschillen van betrokkenen. Het is jouw taak om hier zo goed mogelijk mee om te gaan en zelf een oordeel te vellen over
de werknemers die jij onder de hoede hebt.

Wat neem je mee?
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde (post) HBO opleiding tot Arbeidsdeskundige
Een certificaat als Arbeidsdeskundige door een erkend instituut
Werkervaring als arbeidsdeskundige
Kennis van de arbeidsmarkt en sociale kaart
Kennis van relevante wet- en regelgeving en protocollen
Een klantgerichte houding en bent empathisch
Communicatieve vaardigheden en kunt goed zelfstandig werken

•

Een integere houding

Wat bieden wij?
Een functie binnen een maatschappelijk omgeving met een diversiteit aan collega’s. De functie is ingeschaald in MareGroep
Cao schaal 10 (€ 2.973,- t/m € 4.494- bruto per maand). Naast het salaris en vakantiegeld, bieden we je een eindejaarsuitkering van 6,75%, een goede verlofregeling (180 uur per jaar op basis van 36 uur) en vanaf 6 kilometer een reiskostenvergoeding. Heb je zin in deze uitdaging, herken jij je in dit profiel en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan ontvangen
we graag je sollicitatie!

Solliciteren doe je via: https://maregroep.inhroffice.com/nl/job/183949/apply

Wij halen het beste uit mensen door ontwikkeling, werk en re-integratie!
MareGroep brengt mens en werk bij elkaar. Wij onderscheiden ons door ondernemend te zijn in ontwikkeling
en re-integratie. Ons doel is mens, markt en overheid op inspirerende wijze te verbinden: Iedereen doet mee!

www.maregroep.nl

