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Vacature (arbo)verpleegkundige  

 
Functie:  (Arbo)verpleegkundige 
Opleidingseis:  BIG-geregistreerde verpleegkundige, bij voorkeur aangevuld met de opleiding tot 

arboverpleegkundige. 
Datum:  13 februari 2020 
 
Ben jij een enthousiaste en vakkundige (arbo)verpleegkundige die bezig wil zijn met preventie en graag 
het gesprek aangaat met medewerkers?  
 
Wat ga je doen? 
Als (arbo)verpleegkundige houd jij je bezig met het uitvoeren van het Preventief Medisch Onderzoek 
(PMO) bij diverse opdrachtgevers uit verschillende branches (zorg, onderwijs, overheid, logistiek/ 
transport, facilitaire dienstverlening, MKB, etc.). Onderdeel van het PMO is een fysieke health check 
bestaande uit verschillende metingen. Op basis van de resultaten ga je met medewerkers in gesprek 
en geef jij adviezen op het gebied van leefstijl, werkdruk en werkvermogen. Naast het PMO verricht je 
andere medische keuringen, zoals rijbewijskeuringen en aanstellingskeuringen. Tevens denk je mee 
aan, en geef je trainingen over, vitaliteit op de werkplek. Werken aan gezondheid staat in jou 
werkzaamheden centraal! 
 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een dienstverband van minimaal 24 uur en een open en gezellige werkplek met een breed 
netwerk van enthousiaste professionals (bedrijfsartsen, casemanagers, etc.). Wij moedigen zelfstandig 
werken aan, dus je krijgt veel vrijheid om ook zelf invulling te geven aan jouw werkzaamheden. 
Daarnaast organiseren wij jaarlijks terugkerende (informele) events voor professionals die voor ons 
werken. Ook voorzien wij je van een laptop, telefoon enz. zodat jij jouw werkzaamheden optimaal én 
flexibel kunt uitvoeren.  
 
Interesse? 
Spreekt bovenstaande je aan? Beschik je over goede communicatieve vaardigheden, kun jij een goed 
luisterend oor bieden en ben je klantgericht? Dan willen wij je heel graag ontmoeten! Neem jij contact 
met ons op? Dit kan door een e-mail, met daarin tenminste je CV en (korte) motivatie te sturen naar 
pmo@bakxwagenaar.com t.a.v. Wouter Wagenaar of bel naar op 0492-218800.  
 
Voor meer informatie over ons kijk ook even op www.bakxwagenaar.nl. 
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