
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kenmerken van de functie 
 

• Werken waar en wanneer het jou uitkomt 
• Werken in een klein professioneel team, met eigen verantwoordelijkheden 
• Je blijft jezelf ontwikkelen, in diepte en/of in breedte 
• Fulltime of parttime, waarbij flexibiliteit met veel vrijheid kenmerkend is 

 
 
Wie zoeken wij 
 
Wij zijn op zoek naar een arbeidsdeskundige die de opleiding tot arbeidsdeskundige heeft 
afgerond en zich verder wil bekwamen in dit vak.  
Als arbeidsdeskundige bij AD ID ben je bevlogen en heb je een brede kijk op het vakgebied. 
Dit betekent dat je een deskundig adviseur bent voor werkgevers en werknemers bij vragen 
die betrekking hebben op voorkomen én begeleiden van ziekteverzuim in de ruimste zin van 
het woord. Wij zijn er voor onze opdrachtgevers bij alle vragen die hierop betrekking hebben 
en weten hen op een betrokken en laagdrempelige manier te ondersteunen. 
 
Bij AD ID hebben we een breed scala van opdrachtgevers en zijn we gespecialiseerd in het 
adviseren van onderwijswerkgevers. Graag maken wij kennis met een arbeidsdeskundige die 
ook geïnteresseerd is in dit specifieke vakgebied en hierin specialist wil worden.  
 
 
Wat ga je doen 
 
Als arbeidsdeskundige bij AD ID word je breed ingezet, in alle aspecten van ons mooie vak. 
Vanzelfsprekend verricht je arbeidsdeskundig onderzoek, maar ook begeleid je 
medewerkers die op zoek moeten naar een baan bij een andere werkgever (2e spoor).  
Daarnaast ben je (als allround adviseur) gesprekspartner bij vragen variërend van preventie 
en re-integratie bij arbeidsongeschiktheid tot en met WIA-aanvragen. 
 
Het betreft een fulltime of parttime functie, waarbinnen je een grote mate van vrijheid hebt 
om je eigen agenda in te delen. Deze vrijheid geldt ook voor de keuze van je werkplek, thuis 
of op kantoor.  
 



 
Wat vragen wij 
 
Wij maken graag kennis met je als je beschikt over: 

• Een afgeronde opleiding tot arbeidsdeskundige 
• Een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen  
• Goede professionele gespreks- en coachingsvaardigheden 
• Een uitstekende schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal  
• En uiteraard de interesse om ons team uit te willen breiden 

 
 
Interesse? 
 
Wanneer jij geïnteresseerd bent in wat wij te bieden hebben dan maken we graag kennis 
met je. 
 
Stuur dan jouw motivatie en CV naar eri@adid.nl. 
 


