Word jij blij als je zichtbaar een bijdrage kan leveren aan het creëren van een veilige en gezonde
werkomgeving voor alle medewerkers werkzaam binnen onze productiebedrijven? Ben jij de spin in het
web op het gebied van Arbo én verzuim en word je blij als je veel ruimte krijgt om deze functie vorm te
geven? Dan zien we graag jouw sollicitatie! Het betreft een functie voor 28-32 uur in de week met
standplaats Zwolle. Gedeeltelijk vanuit huis werken behoort ook tot de mogelijkheden.

Arbo- en verzuimcoördinator
(28-32 uur per week)

Wat ga je doen als Arbo-en verzuimcoördinator?
Als Arbo- en verzuimcoördinator ben jij onze deskundige op het gebied van arbeidsomstandigheden in
de breedste zin van het woord. Vanuit deze functie draag je actief bij aan de vitaliteit, gezondheid en
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.
Arbo
•

•

•
•

•
•

Je adviseert en ondersteunt HR-adviseurs en leidinggevenden op het gebied van arbeidsomstandigheden
en preventie-vraagstukken. Je geeft richting aan en
stuurt op de professionalisering van dit thema binnen
de organisatie. Je zet onderwerpen op de agenda,
stuurt op resultaten en bent verantwoordelijk voor de
(uitvoering van) acties die vastgesteld worden.
Je bent (mede) verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van beleid op het gebied van arbeidsomstandigheden en preventie-vraagstukken en de implementatie
hiervan.
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de
RI&E, het Arbo(meer)jarenplan en de acties die
hieruit voortvloeien.
Je hebt ook de rol van preventiemedewerker. Samen
met de andere preventiemedewerkers breng je
enthousiast en vakkundig het belang van een goed
arbobeleid over op anderen.
Het vormgeven en implementeren van een duurzaam
inzetbaarheidsbeleid.
Daarnaast heb je ondersteunende en administratieve
taken zoals het actueel houden van vereiste training
en opleiding en lever je managementinformatie over
Arbo-gerelateerde gegevens.

Verzuim
•

•
•

Je draagt bij aan bewustwording en gedragsverandering op het gebied van verzuim en jouw
focus ligt op het ontwikkelen en invoeren van een
optimaal verzuimbeleid waardoor verzuim zoveel
als mogelijk wordt voorkomen. Komt het toch
tot verzuim dan ondersteun je de HR-adviseurs
en managers bij complexe verzuimcasuïstiek. In
deze rol ben je medeverantwoordelijk voor een
strakke regie in het verzuim- en re-integratieproces van een verzuimende medewerker, doe
je voorstellen over de te nemen stappen en heb
je altijd de relevante wet- en regelgeving in je
achterhoofd.
Je onderhoudt zelfstandig en proactief een
kennisnetwerk met externe partijen voor wat
betreft verzuimvraagstukken.
Daarnaast heb je ondersteunende en administratieve taken zoals bijvoorbeeld het organiseren
van trainingen op het gebied van verzuim of het
leveren van verzuimrapportages.

Wie zoeken wij?
Je hebt ervaring en kennis van arbo- en verzuimbeleid in met name een productieomgeving. Je hebt
een positieve en stevige persoonlijkheid die in verschillende werkomgevingen makkelijk contact maakt
en samenwerkt met je HR collega’s en daarbuiten. Je weet met jouw manier van werken het Arbo- en
verzuimbeleid aan te jagen zodat er een continue verbetering en bewustwording is van het belang van
de goede arbeidsomstandigheden.
Je steekt je handen uit de mouwen, je pakt zelf acties op en heb je genoeg lef om jouw visie over te
brengen op de mensen om je heen. Kortom; je hebt aantoonbare affiniteit met het vakgebied Arbo en
verzuim!

Arbo- en verzuimcoördinator
(28-32 uur per week)

Jij bent als Arbo- en verzuimspecialist gedreven om op de hoogte te zijn en te blijven van de actuele
wet- en regelgeving binnen jouw vakgebied. Je hebt i.i.g. een afgeronde HBO opleiding. Ervaring in de
rol van Arbo- en/of verzuimcoördinator of een vergelijkbare rol waarin je kennis en vaardigheden hebt
opgedaan die je als Arbo-en verzuimcoördinator goed kan gebruiken, is een pré.
Wat bieden we?
We bieden je een veelzijdige functie tegen een marktconform salaris en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden. Je komt te werken in een innovatieve organisatie, waarbij vooruitstrevendheid
in producten en diensten voorop staat en er veel ruimte is voor ontwikkeling en persoonlijke groei. De
standplaats is tijdelijk Zwolle, maar volgend jaar zomer zullen we terug verhuizen naar ons geheel
nieuw gerenoveerde hoofdkantoor in Genemuiden.
Ook hebben we een paar specifieke regelingen, zoals:
• Een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor de dagen dat je naar kantoor reist en een zakelijke km vergoeding voor alle werk-werkverkeer;
• Een thuiswerkvergoeding voor de dagen dat je thuis werkt;
• 27 verlofdagen
• Een pensioenregeling bij ASR.
Benieuwd naar je reactie
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en ben je enthousiast geworden? Dan komen wij graag met jou
in contact. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de afdeling
HR, Yolanda Dam via 038 385 50 00 of stuur je motivatie en CV naar solliciteren@venture-group.nl
Wie zijn wij?
Venture Group is de holdingmaatschappij van een veelzijdige groep bedrijven. Van gordijnen tot
ondergrondse containers en van webdesign tot juridisch advies, bij Venture Group vind je een
ondernemende cultuur en een team dat een succes wil maken van elke uitdaging.
We hebben productiewerkzaamheden in de metaalbewerking en in de gordijnateliers, service
werkzaamheden en reinigingswerkzaamheden van de containers op straat. Tevens zijn er meerdere
productievestigingen in het land (Maarssen, Nunspeet, Gorredijk en Helmond) die je vanuit jouw functie
regelmatig zult bezoeken.

