
 
 
 
 
 
Wij zijn op zoek naar jou! 

Datum: 18-10-2018 
Functie: Medewerker Verzuimadministratie (20 tot 28 uur) 
 
BAKXWAGENAAR (BW) is opzoek naar een enthousiaste dame of heer die op korte termijn ons team 
komt versterken. Het betreft een functie als medewerker Verzuimadministratie, parttime voor 20-28 
uren per week. Je maakt onderdeel uit van een BackOffice team (op dit moment 5 collega’s) die ruim 
70 professionals ondersteunen. Daarnaast is de klantenportefeuille de afgelopen jaren fors uitgebreid 
en zijn wij voor veel relaties een echte partner geworden als het gaat om ‘Werken aan gezondheid’. Ga 
jij ons helpen om zowel onze relaties als onze professionals zo optimaal mogelijk te ondersteunen? 
 
Wat ga je doen? 
Als medewerker Verzuimadministratie werk je samen met collega’s en professionals om administratieve 
zaken bij verzuimende medewerkers goed te coördineren en uit te voeren. Tevens ben je nauw 
betrokken bij algemene administratieve taken zoals verwerken van post, ontvangen van gasten, 
plannen van afspraken en beantwoorden van telefoon. Specifiek aan jouw functie is het in goede banen 
leiden van  opvragen, verwerken en rappelleren rondom het verkrijgen (en overdragen) van medische 
informatie. Als medewerker Verzuimadministratie maak je onderdeel uit van een team dus een 
flexibele, collegiale houding is een vereiste. 
 
Jouw profiel 
• Je bent energiek, vindt zelfstandig werken prettig en hebt een sterk verantwoordelijkheidsgevoel; 
• Zorgvuldig- en nauwkeurigheid is jouw tweede natuur; 
• Jij bent dienstverlenend en kan tegelijk goed grenzen aangeven; 
• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en bent geduldig; 
• Je hebt interesse in de arbo-branche. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een open, veilige en gezellige werkplek. Wij moedigen zelfstandig werken aan, dus je krijgt 
veel vrijheid om zelf invulling te geven aan jouw werktijden enz. Oh ja; om je werk te kunnen doen, 
voorzien wij je van een laptop. En uiteraard moet je ook middelen hebben om naast het werk leuke 
dingen te doen; je krijgt dus een net salaris en prima secundaire voorwaarden zoals pensioen. 

 
Interesse? 
Stuur dan een e-mail met CV naar Ellen Kuipers (e.kuipers@bakxwagenaar.nl). Wij gaan ervan uit dat je 
enthousiasme uit je e-mail en CV blijkt, dus een uitgebreide motivatiebrief hoeft niet. Heb je vragen 
over de vacature? Neem dan gerust contact op met ons via 0492-218800. 
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