
Vacature

Fluitend naar
je werk?
Kom werken bij 

TIGRA Rotterdam!



Vacature

Adviseur Arbeid & Gezondheid 
bij TIGRA (32-40u)

Standplaats: Rotterdam
Werkgebied: Regio Groot Rijnmond



Vacature

TIGRA Rotterdam is opzoek naar een 
nieuwe collega. TIGRA groeit en om zoveel 
mogelijk klanten en hun werknemers te 
helpen hebben we versterking nodig!



Vacature

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging of de 
volgende stap in je (fysiotherapie) carrière? 
Ben je aan een nieuwe werkomgeving toe?

Lees dan verder!
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Over TIGRA

Wij zijn TIGRA en wij hebben als missie om alle 
werknemers in Nederland fluitend hun pensioen te 
laten halen. We helpen organisaties ervoor te zorgen dat 
werknemers gezond, vitaal en met plezier aan het werk 
blijven met verschillende interventies op het gebied van 
inzetbaarheid, preventie en verzuim.
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Wat ga je doen?

Het is een afwisselende baan door het uitvoeren van 
preventief medisch onderzoek, het uitvoeren van 
werkplekonderzoeken, het geven van voorlichting, het 
verzorgen van ‘in company’ spreekuren en het 
verzorgen van trajecten om de belastbaarheid van een 
werknemer te verhogen. Het is een dynamische en 
uitdagende baan. Geen dag is hetzelfde!
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Met wie heb je allemaal te maken?

Tijdens je werkzaamheden heb je naast je cliënten ook 
te maken met leidinggevenden van bedrijven, 
casemanagers, bedrijfsartsen, re-integratie 
deskundigen, praktijkondersteuners en nog veel meer 
mensen die allemaal werkzaam zijn in het werkveld van 
Arbeid & Gezondheid.
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Daarnaast heb je uiteraard te maken met je directe 
collega’s en in diverse gevallen ook met collega’s in het 
hele land. Je kunt lid worden van diverse werkgroepen en 
jaarlijks zijn er TIGRA netwerkdagen.



Vacature

Arbeidsvoorwaarden

Naast een goede werksfeer hanteren we goede primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden.

De voorwaarden zijn gebaseerd op een contract van 40 
uur per week.
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Salaris € 3.059 t/m 
€ 4.312 per maand 8% vakantietoeslag 25% bijdrage basis 

pensioenregeling SPF

25 vrije dagen Geen wachtdagen bij 
ziekte

BIG en KRF-
registraties volledig 

vergoed

Reiskostenvergoeding
Scholing volledig 
vergoed en onder 

werktijd
Deelname aan de 

TIGRA-startopleiding
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Vind je overstappen spannend? 
Geen zorgen, loop een dagje met ons mee om een goede 
indruk te krijgen van ons en het werk.

Heb je een concurrentiebeding?
Wij gaan graag in gesprek met je huidige werkgever.
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Zoek je een combinatiefunctie?

Wil je het werk als fysiotherapeut combineren met de rol 
van Adviseur Arbeid & Gezondheid? Dat kan! Wij 
hebben een samenwerking met Fysio Vitalis. Zij hebben 
voldoende mogelijkheden voor 1 of 2 dagen als algemeen 
fysiotherapeut.
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Enthousiast geworden?
Dan maken we graag kennis met je! Stuur een korte 
motivatie naar Rotterdam@TIGRA.nl

Tijdens onze afspraak laten je graag onze prachtige 
locatie zien en vertellen je graag meer over TIGRA, onze 
klanten en de diversiteit aan werkzaamheden bij TIGRA.

mailto:Rotterdam@TIGRA.nl


Tot snel!

TIGRA Rotterdam
Stieltjesstraat 156
3071 JX Rotterdam

010-4232699
Rotterdam@TIGRA.nl
www.TIGRA.nl/Rotterdam


