
VACATURE: VERZUIM CONSULTANT

Welke ambitieuze (junior) verzuim Consultant wil meebouwen aan een mooiere 
werkomgeving? (vanaf 24 uur per week)

Wij geloven dat werken leuk moet zijn en energie moet geven! Wij zijn er ook van overtuigd 
dat zowel werkgever als werknemer een gezonde, vitale en energierijke omgeving ambieert. 
Daarom beginnen wij al aan de voorkant met het inventariseren en adviseren op het gebied van 
gezondheid en vitaliteit. Zo dragen wij actief bij aan meer plezier, een betere gezondheid en 
een lager ziekteverzuim.
 Ondanks de extra aandacht voor preventie is ziekteverzuim niet volledig te voorkomen. In dat 
geval wordt de rol van de verzuimconsultant groter. Je krijgt van ons dan alle ruimte om het 
verschil te maken. Het wetgevend kader is het uitgangspunt, maar bij Vitalias wordt het ver-
schil bepaalt op mensniveau. Jij bent dan ook iemand die persoonlijk contact maakt, drijfveren 
achterhaalt en op basis daarvan een onderbouwd advies geeft. Hou daarbij ons doel voor ogen, 
namelijk een duurzame oplossing die bijdraagt aan gezonde, energieke mensen binnen de 
werkomgeving.

Taken en verantwoordelijkheden
• Adviseren over verzuimmanagement
• Opstellen en regisseren van verzuimdossiers door het tijdspad te bewaken en zowel 
werkgevers als werknemers tijdig te informeren over vervolgstappen
• Vriendelijk, behulpzaam en meedenkend contactpersoon voor werkgevers en medewerkers
• Je bent deskundig en maakt een juiste inschatting wanneer je anderen inschakelt zoals een 
bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeut en psycholoog
• Het doen van huisbezoeken
• Meebouwen aan de Vitalias organisatie
• Ontwikkelen van nieuwe methoden op het gebied van zowel preventie en behandeling
 
Wat bieden wij jou?
• Een zeer divers klantenbestand binnen verschillende sectoren
• Een jong, dynamisch team van collega’s die jou inspireren
• Een goed salaris met groeipotentieel
• Afwisselend werk
• Je mag echt meedoen en meedenken met de ontwikkeling van onze organisatie
 
Wanneer moet je reageren?
• Je hebt een HBO werk- en denkniveau
• Je hebt een bovenmatige en natuurlijke interesse in mensen
• Je hebt lef en bent niet bang om je goed onderbouwde mening te geven
• Klanttevredenheid en ‘het goed willen doen’ zit in je genen
• Je werkt efficiënt en nauwkeurig
• Jij wilt je blijven ontwikkelen door middel van bijscholing en zelfstudie
 
Over Vitalias
Vitalias is een jonge doch stabiele arbodienstverlener met een duidelijke visie op preventie en 
verzuim. Ons werkgebied is Brabant en Limburg en onze ambitie is om de meest persoonlijke, 
veelzijdige en innovatieve arbodienstverlener te zijn in Zuid-Nederland. Ons team heeft meer 
dan tien jaar ervaring binnen de sector en wil de markt voor arbodienstverlening en bedrijfs-
artsen positief veranderen.

Solliciteren
Indien je interesse hebt in een vrijblijvend kennismakingsgesprek of meeloopdag, ontvangen 
wij graag je sollicitatie met een uitgebreid CV. Deze kan gestuurd worden aan:
 
Vitalias
T.a.v. B. Wilbers
Mail: brian@vitalias.nl
Tel: 06-10691464

Vitalias BV

Kruisstraat 56

6411 BW Heerlen

tel 045-2078015

mail info@vitalias.nl

web www.vitalias.nl

(Acquisitie naar 

aanleiding van deze 

vacature wordt niet 

op prijs gesteld)


