
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedrijfsverpleegkundige 
 

Omschrijving 

Zin in een topjob? Een aanrader! Zeker als je weet dat onze partner ervan overtuigd is dat een 

gezonde organisatie staat of valt met geëngageerde medewerkers. Het zijn de mensen die elke 

dag het verschil maken om hun bedrijfsstrategie te realiseren. 

Daarom nemen we ze ook de nodige engagementen naar hun mensen: 

• Ze geven je oprecht aandacht. 

• Ze tonen echt waardering voor je inzet en engagement. 

• Ze verlonen je goed en flexibel volgens je noden. 

• Ze bieden je uitgebreide ontwikkelingskansen en doorgroeimogelijkheden. 

Op deze manier willen ze voor bestaande en toekomstige medewerkers een ‘Employer of Choice’ 

zijn. 

Wil je ook deel uitmaken van een topteam? 

Verantwoordelijkheden 

• Je ondersteunt de Preventieadviseur – Arbeidsgeneesheer zodat deze efficiënt het 

Gezondheidstoezicht, bij onze klanten, kan uitvoeren. Je maak het medisch kabinet klaar 

en zorgt dat dit correct is uitgerust.  

• Je werkt samen met de arbeidsgeneesheer om de medische onderzoeken uit te voeren in 

de bij hun aangesloten bedrijven. 

• Je ben verantwoordelijk voor taken die eigen zijn aan de verpleegkunde (bloedafnames, 

vaccinaties, EHBO, …). Daarnaast sta je in voor paramedische taken (biometrie, visiotest, 

ergovisietest, audiometrie,…). 

• Je registreert alle gegevens in het systeem en verzekert de opvolging van de medische 

dossiers. 

• Je ondersteunt de Regio Manager en Teamleader en beheert de administratie voor je 

toegewezen klanten. 

• Je onderhoudt de relatie met de klant en beantwoordt vragen en verwijst hen correct door. 

• Je maakt voorstellen om de organisatie van de medische onderzoeken te optimaliseren. 

Profiel 

• Je bent gediplomeerd (Bachelor) verpleegkundige.  

• Je bent tweetalig Nl-Fr. 

• Je kunt effectief werken als onderdeel van een (multidisciplinair) team. 

• Je bent goed thuis in het gebruik van elektronische medische dossiers. 

• Flexibiliteit is een van uw troeven. 

• Je werkt proactief, dynamisch en met de klanttevredenheid in het achterhoofd. 

• Aandacht, passie en klantgerichtheid zijn voor u herkenbare waarden. 

• Je weet je aan te passen, neemt verantwoordelijkheid en bent oplossingsgericht.  
 

Recruitment 



 

 

Aanbod 

Een job bij onze partner betekent werken in een open sfeer waar klantgerichtheid, duurzaam 

werknemersengagement, ontwikkeling en vitaliteit centraal staan. 

Je geniet een grote autonomie: kandidaten die graag wendbaar en oplossingsgericht werken en 

ownership nemen, voelen zich meteen thuis. 

• Korte communicatielijnen, een vlotte doorstroom van informatie en snelle 

beslissingsprocessen ondersteunen jou hierbij. 

• Daarnaast bieden ze jou een aantrekkelijk en uitgebreid loonpakket.  

 

Ook zin om het engagement aan te gaan? 

 

 

 

 

 

 

Solliciteer nu 

info@pa-recruitment.be 0490/11.24.38 

www.pa-recruitment.be 
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