
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsarts 

Omschrijving 

Onze partner inspireert en helpt bedrijven om hun medewerkers beter, langer en gezonder aan het 
werk te houden. Als specialist op het vlak van preventie, veiligheid, welzijn en gezondheid op de 
werkvloer reikt onze partner advies, oplossingen en diensten aan op maat van de bedrijven. Daarbij 
gaan ze verder dan wat strikt wettelijk moet. 

In hun competence center brengen we ze expertise rond bepaalde thema’s bijeen. Zo houden ze 
hun bestaande diensten kwalitatief op peil én kunnen ze verder innoveren. Er ontstaat ook ruimte 
om, in nauw overleg met marketing, nieuwe producten te ontwikkelen die perfect aansluiten op wat 
de klant nodig heeft. 

Je verantwoordelijkheden 

 
Werkgevers met personeel zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van hun 
werknemers. Daarvoor bestaan wettelijke verplichtingen, maar een bedrijf heeft sowieso alleen 
maar baat bij fysiek en mentaal fitte medewerkers. Een optimale bescherming, een doordachte 
preventieaanpak en een actief verzuimbeleid zorgen ervoor dat medewerkers elke dag gemotiveerd 
bijdragen aan het succes van een bedrijf. Deze drie activiteiten vormen de corebusiness van onze 
klant en de arbeidsarts speelt daar een hoofdrol in. 
 
Functiebeschrijving: 
 

• U bent verantwoordelijk voor het beleid rond arbeidsgeneeskunde voor de ondernemingen 
in uw klantenportefeuille en u waakt over de correcte toepassing van de wetgeving. 

• U verricht medische onderzoeken, bezoekt werkplaatsen en neemt deel aan comités voor 
preventie en bescherming op het werk. 

• U profileert zich als een consultant: u luistert naar de problemen van de klant en denkt 
oplossingsgericht. 

• U pikt signalen op van werknemers en -gevers, op basis daarvan adviseert u hun klanten. 

 

Recruitment 



 

 

 

Je profiel 

 
• U bent arts met een specialisatie in arbeidsgeneeskunde, in opleiding of wenst de 

specialisatie arbeidsgeneeskunde opstarten. 

• U beschikt over een sterk gevoel van autonomie en verantwoordelijkheid. 

• U denkt oplossings- en klantgericht. 

• U neemt initiatief en bent proactief. 

• U bent een teamspeler. 

• Goede tweetaligheid Nl/Fr naargelang de regio  

• U hebt een rijbewijs B 

Hun aanbod 

 

U komt terecht in een professionele, dynamische omgeving. Daarin staan kwaliteit en topservice 

voorop. Bijgevolg voorzien ze alle kansen om zich permanent bij te scholen. 

 

Voor deze boeiende, voltijdse baan van onbepaalde duur hebben ze een competitief salaris met 

extralegale voordelen zoals maaltijdcheque, een groeps- en hospitalisatieverzekering, een 

bedrijfswagen en een tankkaart voorzien. 

 

 

Solliciteer nu 

joyce@pa-recruitment.be 0490/11 24 38 

www.pa-recruitment.be 
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