Vacature Adviseur Arbeid & Gezondheid / Arbeidsfysiotherapeut
Voer jij graag onderzoeken op de werkvloer uit hoe werknemers duurzaam inzetbaar kunnen
blijven?
Adviseer je graag bedrijven in Twente over duurzame inzetbaarheid?
Heb je een achtergrond als fysiotherapeut/ ergotherapeut en ben je toe aan een nieuwe
uitdaging?
Dan ben jij de Adviseur Arbeid & Gezondheid/ Arbeidsfysiotherapeut die wij zoeken!
Wie zijn wij?
TIGRA Twente is sinds 2010 onderdeel van het landelijke TIGRA netwerk. Het is onze missie
om alle werknemers in Nederland fluitend hun pensioen te laten halen. Wij helpen
organisaties ervoor te zorgen dat werknemers gezond, vitaal en met plezier aan het werk
blijven.
Dit doen we op het gebied van:




Duurzame inzetbaarheid
Preventie
Verzuim

TIGRA Twente werkt intensief samen van Pro Corpus, dé inzetbaarheidsspecialist van
Twente.
Wat ga jij doen als Adviseur Arbeid & Gezondheid/ Arbeidsfysiotherapeut






Uitvoeren van het Preventief Medisch Onderzoek;
Verzorgen van ‘in company’ spreekuren;
Uitvoeren van werkplekonderzoeken en onderzoek naar Fysieke belasting;
Geven van voorlichtingen en trainingen;
Begeleiden van gedragsmatige fysieke training bij verzuim.

Wie ben jij?
Jij:








Hebt een medische achtergrond als fysiotherapeut of ergotherapeut;
Durft adviezen te geven aan HR-managers en directie;
Kan zelfstandig en gestructureerd werken;
Kan enthousiast kennis overdragen;
Kan werken met vaststaande protocollen;
Bent voor 24 – 40 uur per week beschikbaar;
Bent in het bezit van een auto.

Wat bieden we jou?
Geen dag is hetzelfde als Adviseur Arbeid & Gezondheid / arbeidsfysiotherapeut! Je komt te
werken in een team van enthousiaste en betrokken adviseurs. We zijn een snelgroeiend
team dat veel waarde hecht aan samenwerking en elkaar op weg helpen.





Verschillende TIGRA opleidingen en trainingen;
Een contract voor 32-40 uur;
Marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring;
Mogelijkheid tot thuiswerken.

Solliciteren?
Denk jij na het lezen van deze vacature, dit ben ik! Dan ontvangen wij graag je cv en
motivatiebrief. Dit kan je sturen naar twente@tigra.nl ter attentie van Bert Nijendijk. Wil je
meer informatie, neem contact op via 053 – 303 00 01.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
--Adviseur Arbeid & Gezondheid / Arbeidsfysiotherapeut
Beschikbaarheid: 32 – 40 uur.
Soort dienstverband: parttime of fulltime
Contract: voor bepaalde tijd.

