Gezocht: Ervaren, vlotte casemanager met ambitie tot groei naar ZW- en WIA- specialist
Heb je ervaring met verzuimbegeleiding in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en
wil je je graag verder verdiepen in de begeleiding van werkgever en (ex-)werknemer bij
Ziektewet en/of WIA-instroom?
Wacht niet tot wij jou bellen…bel of mail ons! Wij zoeken een jonge, dynamische casemanager
die op korte termijn kan beginnen.

EBEX biedt een 12-jaars product waarin verzuimbegeleiding (WvP), Ziektewet-uitvoering en WIA
begeleiding worden gecombineerd. Met als doel: maximale schadelastbeheersing op
inkomensverzekeringen.
Wij vragen het volgende:
- Minimaal 3 jaar ervaring als WVP casemanager/verzuimbegeleider/P&O-er;
- Bij voorkeur HBO/WO werk- en denkniveau;
- Goed kunnen luisteren en doorvragen; analyseren;
- Kennis of affiniteit met ZW en WIA; bereid om je daar verder in te ontwikkelen;
- Kennis of affiniteit met collectieve inkomensverzekeringen;
- Sterk ontwikkeld adaptief vermogen (moet kunnen “levelen” met werknemers met
verschillende achtergronden, opleidingsniveaus etc);
- Sociaal vaardig, overtuigingskracht, innovatief vermogen en praktisch ingesteld;
- Proactieve houding aan de telefoon; Eerder bellen dan mailen;
- Geen schroom om de werkgever en werknemer aan te spreken;
- Gevoel/ enige kennis van inkomensverzekeringen, volmachten, samenwerkingen met
andere partijen en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld het belang van
schadelastbeheersing);
- Klantgerichtheid; onderneemt snel actie;
- Weet de juiste vraagstelling aan bedrijfsartsen te formuleren;
- Representatief i.v.m. geven van presentaties/workshops;
- (Minimaal) 28 uur beschikbaar (bij voorkeur verdeeld over 5 dagen);
- Kennis van Verzuimsignaal is een pré.
- Integer.
Binnen de functie verwachten we een grote mate van zelfstandigheid en besluitvaardigheid,
waarbij de geschetste omgeving van de collega’s je de veiligheid en collegialiteit biedt van
waaruit dit ook kan.

De functie vraagt om deze redenen om (minimaal) een HBO werk- en denkniveau. Een relevante
vooropleiding is een pré, maar zegt niet alles. Wel is vereist dat er casemanagementervaring is
en de uitdrukkelijke intrinsieke wil om meer te willen weten en leren.
De werkplek is ingericht in ons kantoor in Apeldoorn, in het pand van ENgage werkgeversadvies
en Enkwest. Flexibiliteit hierbij is zeker bespreekbaar, passend bij taken en doelstellingen. Je
maakt onderdeel uit van een jong enthousiast team.
Ben je nieuwsgierig geworden of wil je direct solliciteren?
Neem dan contact op met:
Frans van Dillen of Marijke Wielink
frans@ebex.nl / m.wielink@ebex.nl
055-5216793

