
 
 
 

Je hebt de eerste stappen binnen de wereld van arbo en verzuim gezet en bent klaar voor 
een verdieping. Wij zijn op zoek naar een Casemanager die zich herkent in de volgende 
kernwaarden: ondernemend, betrouwbaar, deskundig, ICT-vaardig, betrokken en 
persoonlijk.  
 
Wie zoeken wij? 
 
Wij zoeken een Casemanager die eveneens in staat is om bij behorende administratieve 
werkzaamheden op te pakken. Je gaat proactief te werk en bent de verbindende schakel 
tussen de collega’s en de externe partijen waarmee we samenwerken.  
 
Als persoon kun je herkennen in de volgende elementen: 
 

 afgeronde relevante HBO opleiding Casemanager  

 met een afgeronde CROV opleiding heb je een streepje voor 

 uitgebreide kennis over de wet- en regelgeving van de Sociale verzekeringen (WvP, 
ZW etc.) 

 je neemt graag de regierol op je, werkt accuraat, zelfstandig, kwaliteit en 
relatiegericht 

 je bent in staat om op een juiste manier te werken met het gehele Microsoft Office-
pakket 

 je vindt het leuk en je bent in staat om snel het cliëntvolgsysteem RIVOS volledig 
eigen te maken 

  
Wat ga je doen? 
Je ondersteunt en adviseert de arbeidsdeskundigen en re-integratiebegeleiders bij alle 
werkzaamheden rondom arbeidsdeskundige onderzoeken, specialistische arbeidsdeskundige 
vraagstukken en de re-integratie-begeleidingstrajecten in het  1ste, 2de en 3de spoor. 
Daarnaast adviseer je hen over verzuim- en re-integratiebeleid en de verschillende 
interventies die ingezet kunnen worden. Ook ben je als Casemanager verantwoordelijk voor 
de volledigheid van de dossiers en het opstellen van plannen van aanpak, 
eerstejaarsevaluaties en overige elementen. Als Casemanager ben jij de regiehouder en 
communiceer je als aanspreekpunt met alle betrokken partijen. Dit alles met de daarbij 
bijbehorende administratieve werkzaamheden die voorkomen bij Radmer Arbeidsadvies. 
 
Wat kun je van ons verwachten? 
 

 Functie voor 16 – 24 uur 

 Goede begeleiding en opleidingsmogelijkheden 

 Salaris passend bij opleiding, ervaring en kennisniveau 



 Een supergezellig bedrijf waar hard werken en hard lachen samen gaan 

 Mooie uitgebreide klantenportefeuille 

 Een nieuwe stap in je carrière bij een leuke club die je meer dan welkom zal heten 
 
Waar kom je te werken? 
Je komt te werken in een organisatie met een goede werksfeer, informeel, hard werkend, 
transparant, humor en gezelligheid. Radmer Arbeidsadvies is een arbeidsadviesbureau dat 
werkt voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden. We hebben voornamelijk private, 
maar ook publieke opdrachtgevers. We geven advies over uiteenlopende zaken, altijd met 
als onderwerp ‘passend werk’. 
Ons werkgebied is in Overijssel en Gelderland. Ons hoofdkantoor staat in Doetinchem.  
We werken met een team van ervaren arbeidsdeskundigen en adviseurs. De kwaliteit van 
onze dienstverlening staat altijd voorop. Er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven, ideeën en 
persoonlijke ontwikkeling. 
 
Enthousiast? 
Ben je enthousiast geworden en wil je graag in aanmerking komen voor deze uitdagende 
functie als Casemanager? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief voor 26 oktober 2020 
naar mireillerikken@radmer-arbeidsadvies.nl.  
Heb je vragen? Stel deze ook gerust aan Mireille Rikken.  
Zij is bereikbaar op 06 29 324 486 of via mireillerikken@radmer-arbeidsadvies.nl.  
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