Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)
regio Zuidwest vestiging Rotterdam & regio Zuidoost vestiging Eindhoven
Synthra
Synthra ondersteunt werkgevers bij het structureel terugbrengen van verzuim- en WGA-instroom
naar een absoluut minimum. Synthra staat voor het Eigen Regie Model. Wij geloven door
werknemers ondernemend en als verantwoordelijke te positioneren en leidinggevenden te
ondersteunen in kennis, het verzuim afneemt en het arbeidspotentieel wordt vergroot.
De functie
Wij zijn op zoek naar een Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB) voor onze regio Zuidwest
vestiging Rotterdam en voor onze regio Zuidoost vestiging Eindhoven. Als Praktijkondersteuner
Bedrijfsarts (POB) voer je de dagelijkse (medische) verzuimbegeleiding als taakgedelegeerde van
de bedrijfsarts. Als professional en onderdeel van het team dat Arbodienstverlening levert aan
werkgevers, werk je vanuit een eigen spreekuur. Je ondersteunt werknemers in het nemen van
eigen regie bij (dreigend) verzuim en ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van de Wet
Verbetering Poortwachter.
Achtergrond
Sinds 2013 bestaat de mogelijkheid dat de bedrijfsarts een aantal taken kan delegeren aan de
medisch casemanager. De bedrijfsarts blijft wel eindverantwoordelijk voor deze taken. De
richtlijnen hiervoor zijn vastgelegd door de NVAB in de leidraad Casemanagement bij
ziekteverzuimbegeleiding. Tot nu toe ontbrak het aan gedegen opleiding om deze taakdelegatie
op een verantwoorde en praktische manier vorm te geven. Dit is de reden dat Synthra tot de
conclusie kwam dat er een speciaal hiervoor opgeleide en gekwalificeerde beroepsgroep moest
komen met een eigen register: de POB.
Starten met een opleiding!
De POB-opleiding wordt op verzoek van Synthra vormgegeven door het NSPOH en de Breederode
Hogeschool. De opleiding is op HBO niveau waarin jij in een jaar tijd theorie en praktijk gaat
combineren. De opleiding bestaat uit 22 lesdagen en wordt verzorgd door deskundigen uit het
werkveld en een tweewekelijkse coaching door daarvoor opgeleide praktijkbegeleiders. Na
afronding van de opleiding wordt je officieel geregistreerd als Praktijkondersteuner Bedrijfsarts
(POB).Naast de opleiding start je direct als POB in de praktijk.
Functie-eisen
• Afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur richting HR en/of (para)medisch;
• Kennis van en minimaal 5 jaar werkervaring binnen verzuim en re-integratie;
• Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als in geschrift;
• Kennis van wet- en regelgeving (Boek 7 BW, WvP, Arbowet, WIA, NVAB en Stecr);
• In bezit van rijbewijs B;
• Jij kan en durft te sturen, te confronteren, te leiden en je kan verbinden.
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Wie ben jij?
Wij zoeken een integere, positieve en creatieve samenwerker. Iemand die streeft naar de beste
kwaliteit. Bezit jij voldoende empathisch vermogen om werknemer en werkgever op een juiste
wijze te begeleiden? Kan je zelfstandig werken maar ook goed functioneren in een
gecommitteerd klantteam? Ben jij een netwerker, ben je creatief, toon je initiatief, ben je
zelfverzekerd zonder dat ego een beperkende factor wordt en heb je de wil om verder te bouwen
aan het succes van Synthra? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren!
Selectieprocedure & voorwaarden
De selectieprocedure bestaat uit gesprekken met de directie en één of meerdere samenwerkers
van Synthra. Schriftelijke en mondelinge tests kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
Arbeidsvoorwaarden en beloning worden besproken op basis van de bevindingen en je ervaring.
Werkgebied
Het kantoor voor regio Zuidwest hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Voor regio Zuidoost zijn
wij gevestigd in Eindhoven. Wij zoeken bij voorkeur kandidaten woonachtig in deze
werkgebieden.
Solliciteren?
Voor meer informatie over de functie en om te solliciteren, neem contact op met Petrus Dispa,
directeur van Synthra voor regio Rotterdam: 010-4045380. Stuur je CV met motivatie naar
p.dispa@synthra.nl. Voor de functie op vestiging Eindhoven neem je contact op met Danielle de
Leng: 040-8706863. CV en motivatie voor deze vestiging stuur je naar d.deleng@synthra.nl
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