
Gezocht! 

Arboverpleegkundige  

Zowel parttime als fulltime mogelijkheden zijn bespreekbaar  

Wij zijn ter versterking van ons dynamische team op zoek naar een gedreven Arboverpleegkundige. 

Als Arboverpleegkundige ingezet bij onze klanten o.a. voor het houden van verzuimspreekuren, het 

verrichten van keuringen en eventueel vaccinaties. 

Je ondersteunt werkenden om gezond en gemotiveerd te zijn en te blijven. Zowel preventief als in het 

geval van verzuim sta jij voor hen klaar. Met een positieve insteek, gepaste nieuwsgierigheid en focus 

op oplossingen. En altijd met oog voor diverse levensgebeurtenissen die van invloed zijn op de werk-

privé balans van mensen. Je bent hierbij een belangrijke sparring partner en adviseur voor je klanten, 

maar zeker ook voor je collega’s. 

Je werkt vanuit taakdelegatie, onder supervisie van de bedrijfsarts, voor onze klanten. Een nauwe 

samenwerking is dan ook heel belangrijk. Regelmatig heb je overleg met de bedrijfsarts over jullie 

gezamenlijke casussen. En de sfeer bij IHTOM? Die is gemoedelijk en gezellig, het is soms hard werken, 

maar met plezier. 

 
Wie ben je? 
 
Jij kijkt liever naar mogelijkheden dan naar beren op de weg. Naast je vaardigheden als 
verpleegkundige, ben je ook een goede adviseur, gevraagd en ongevraagd. Je kunt goed luisteren, de 
vraag achter de vraag achterhalen en daar antwoord op bieden. Zo neem je medewerkers en 
werkgevers mee op weg naar een  gezond en gemotiveerd werken.  
 
We verwachten dat je stevig in je schoenen staat, een kritische instelling hebt maar zeker ook goed 
toegankelijk bent zowel voor de klant als diens werknemers. 
 
We zijn op zoek naar een enthousiaste professional die zelfstandig kan werken, pragmatisch te werk 
kan gaan en doortastend is! 
 
Wat ga je doen? 

Het vanuit medisch oogpunt ondersteunen, adviseren en begeleiden van werknemers en klanten 

tijdens verzuim, waarbij onder taakdelegatie van de bedrijfsarts wordt toegezien op optimale re-

integratie door de samenwerking tussen alle betrokken partijen.  

Hierbij horen o.a. de volgende werkzaamheden: 

• Het voeren van verzuim- en preventieve spreekuren (op locatie of telefonisch) 

• Het vaststellen van belastbaarheid en inzetbaarheid van de werknemer en aan de hand 
daarvan het geven van werkhervattingsadviezen 

• Het opstellen van spreekuurrapportages en relevante documenten 

• Het geven van adviezen over de inzet van interventies 

• Het waar nodig betrekken van andere specialisten in het verzuim- en re-integratieproces 

• Het verrichten van kleine medische handelingen (bijvoorbeeld vaccinaties) 

• Ondersteuning bieden bij de uitvoering van de PMO, bijvoorbeeld door het verrichten van 
gezondheidskeuringen en interpreteren van gegevens 

• Het delen van relevante kennis en ervaring met de collega’s van IHTOM  



 
Als Arboverpleegkundige treed je daarnaast ook op als ambassadeur van IHTOM. Je bent in staat 
commerciële kansen bij onze klanten te herkennen en hier op passende wijze op in te spelen. 

 

Wat bieden we je? 

• Een zeer afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief – bij een bedrijf vol passie 
en met gedreven collega’s die samenwerken aan kennisdeling en gezonde groei 

• Een goed salaris dat aansluit bij jouw werkzaamheden, kennis en ervaring 

• Ontwikkelmogelijkheden 
 

Je zult starten met een tijdelijk dienstverband; het is onze intentie uiteindelijk een vast 

dienstverband aan te gaan. 

Wat heb je nodig? 

• Afgeronde opleiding HBO verpleegkunde, aangevuld met specialisatie op het gebied van 
Arbeid & Gezondheid of taakdelegatie of bereid de opleiding te volgen.  

• BIG- registratie is vereist 

• Up-to-date kennis van de Arbowetgeving en kennis van wet- en regelgeving omtrent verzuim 

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal 

• Kennis van Microsoft Office 
 

Wie zijn wij? 

Gezond werken maakt gezond en gelukkig! Daarom is IHTOM ervan overtuigd dat het scheppen van 

de best mogelijke voorwaarden leiden tot een prettige werkomgeving waarin mensen kunnen 

excelleren. Dit doen we door Arbodienstverlening, HR en training met elkaar te combineren. 

Als het gaat om Arbodienstverlening, levert IHTOM binnen vele branches op verschillende niveaus 
maatwerk.  We zijn actief in heel Nederland en worden gewaardeerd om onze integrale aanpak, 
snelle inzet en persoonlijke benadering. Waar het ons om gaat is een duurzaam gezonde 
werkomgeving te creëren waar werknemers prettig én succesvol kunnen werken. 
 
Ons enthousiaste en professionele team bestaat uit 12 collega’s (waaronder Verzuim- en HR-

consultants). We werken nauw met elkaar samen, ook als het gaat om kennisdeling. Je krijgt bij ons 

veel ruimte om te investeren in je eigen ontwikkeling! 

Interesse? 

Kun je je vinden in het profiel en wil je graag met een leuk team gaan werken? Stuur een e-mail met 
je CV en korte motivatie naar Samantha Hirst via samantha@ihtom.nl. Voor vragen kun je contact 
opnemen via 06-15125511. 
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