
                                                                                                                              
  

Radmer Arbeidsadvies is sinds 2005 specialist op het gebied van arbeid en verzuim.  

Wij begeleiden en coachen werkgevers en werknemers in het poortwachterstraject.  Wij geven 

advies over uiteenlopende zaken, altijd met als onderwerp ‘passend werk’. De medewerkers van 

Radmer Arbeidsadvies zijn met elkaar verbonden en vullen elkaar aan om een zo goed mogelijke 

begeleiding te kunnen bieden bij het vinden van een nieuwe uitdaging of te re-integreren op de 

arbeidsmarkt. Wij doen dit met grote passie omdat wij vinden dat er voor iedereen een geschikte 

baan te vinden is.  

In verband met uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een:  

Arbeidsdeskundige/re-integratiedeskundige (28-32 u/w)  

In de functie van arbeidsdeskundige/re-integratiedeskundige bij Radmer Arbeidsadvies voer je 

zelfstandig werkzaamheden uit voor diverse opdrachtgevers en begeleid je werkgevers, werknemers 
en werkzoekenden.  

Als arbeidsdeskundige ben je, in samenwerking met onder andere bedrijfsartsen,  

personeelsadviseurs en collega’s, betrokken bij vraagstukken van arbeidsongeschiktheid, verzuim en 

duurzame inzetbaarheid. Je beoordeelt re-integratiemogelijkheden van werknemers (en werkgevers) 

en stelt de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid vast ten behoeve van de re-integratie. Je hebt 

een doortastende en praktische benadering waarmee je inzicht geeft in het vraagstuk. Je 

oplossingsgerichte adviezen zijn duidelijk geformuleerd en geven heldere antwoorden.  

Als re-integratiedeskundige begeleid je, in opdracht van werkgevers en van UWV, werknemers en 

werkzoekenden naar een passende baan. Hierbij houd je je onder andere bezig met het coachen en 

begeleiden van de werkzoekenden, jobhunting en contacten onderhouden met de opdrachtgevers.   

  

Radmer Arbeidsadvies is werkzaam in Oost-Nederland en heeft haar hoofdlocatie in Doetinchem. 

Daarnaast zijn er meerdere spreekuurlocaties in Overijssel en Gelderland. Dat betekent dat je 
regelmatig op pad bent en je je werkzaamheden op verschillende locaties gaat uitvoeren.  

Functie-eisen  

• Je hebt een proactieve en resultaatgerichte aanpak 

• Je bent ondernemend en draagt bij aan de verdere uitbreiding en ontwikkeling van onze 

dienstverlening 

• Je hebt een goed analytisch vermogen en werkt zorgvuldig en accuraat  

• Je kunt duidelijk en helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk 

• Je hebt een afgeronde en relevante HBO- opleiding 

• Je hebt een afgeronde Post-HBO-opleiding tot arbeidsdeskundige 

• Je bent opgenomen in het SRA-register voor arbeidsdeskundigen  

• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie 

• Ervaring in een HR- of een arbeid juridische functie is een pré 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B 
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Wat bieden wij je?  

  

Een uitdagende baan in een leuk team op basis van een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een                                                                                                                             

vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en marktconform. Daarnaast bieden wij 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Geïnteresseerd?  

  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Bloem op telefoonnummer 06-41 83 10 64. 

Wil je direct solliciteren? Stuur dan je CV met motivatie (voor 21 augustus a.s.) naar 

paulbloem@radmer-arbeidsadvies.nl.  

  

Wanneer je solliciteert op deze functie en een mogelijke kandidaat bent voor ons, zullen wij na de 

eerste selectie vragen om minimaal twee geanonimiseerde rapportages van door jou verrichte 

arbeidsdeskundige onderzoeken.  

  


