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Weer volop leuke opdrachtgevers voor jou als bedrijfsarts! 

 

Ben je zelfstandig of wil je in loondienst werken in de regio van Helmond/Eindhoven (straal van max. 

1 uur rijden), waarbij je zelf het aantal uren bepaalt? Dan ben je bij BAKXWAGENAAR aan het juiste 

adres! 

 

BAKXWAGENAAR is opgericht in 2001 als samenwerkingsverband van zelfstandig geregistreerde 

bedrijfsartsen en sinds april 2017 gecertificeerd als Arbodienst. Inmiddels kunnen we aan onze 

opdrachtgevers een landelijke dekking aan bedrijfs- en verzekeringsartsen bieden, ondersteund door 

casemanagers, een professionele Verzuimadministratie en dito automatisering. 

 

Waarom is BAKXWAGENAAR voor jou interessant? 

➢ Leuke werkomgeving met een breed netwerk van enthousiaste professionals (bedrijfsartsen, 

casemanagers, etc.); 

➢ Diversiteit aan opdrachtgevers in verschillende branches; zorg, onderwijs, overheid, logistiek/ 

transport, facilitaire dienstverlening, MKB, etc.;  

➢ Groot aanbod voor samenwerking met verschillende Arbo deskundigen, interventionisten enz.; 

➢ Workshops en trainingen (geaccrediteerd) aangeboden in onze BW Academy;  

➢ Jaarlijks terugkerende (informele) events voor professionals die voor ons werken; 

➢ Wij hechten grote waarde aan een persoonlijke benadering met korte lijnen; 

➢ In het geval van loondienst: laptop, telefoon, pensioenregeling plus leaseauto (optioneel). 

 

BAKXWAGENAAR vindt het belangrijk dat onze nieuwe collega: 

➢ Een ondernemend en proactief karakter heeft; de bedrijfsarts is bij ons niet “slechts een medicus 

die een spreekuur houdt”. “Werken aan gezondheid” en de bredere adviesrol moet goed bij je 

passen;  

➢ Een teamplayer is; 

➢ Professioneel en autonoom werkt en daarbij het belang van protocollen en richtlijnen 

onderschrijft; 

➢ Situatie afhankelijk intensief kan samenwerking of juist zelfstandig aan het werk is; 

➢ Zich als professional wil ontwikkelen en je graag voor alle “randzaken” door ons laat 

ondersteunen; 

➢ Geregistreerd (BIG) is als bedrijfsarts óf als basisarts mét de ambitie om bedrijfsarts te worden.  

 

Enthousiast geworden? Neem dan contact met ons op om in een vrijblijvend gesprek over de 

mogelijkheden tot samenwerking te praten. Je kan het beste contact opnemen met Winston Sarrucco 

via w.sarrucco@bakxwagenaar.com of per telefoon 0492-218800. 

 

Graag tot snel! 
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