
VACATURE
Ben jij een (bedrijfs)arts in hart en nieren? Ben je op zoek naar iets vernieuwends? Of ben je 
op zoek naar een andere werkomgeving? Wij zijn per direct op zoek naar een ondernemende, 
ambitieuze (bedrijfs)arts in Zuidoost-Nederland om ons team te versterken. 

Wie zijn wij? 
Zicht op Beter is een medisch adviesbureau dat kwalitatief hoogwaardige arbozorg levert. De 
organisatie is opgericht in 2009 en heeft momenteel vier bedrijfsartsen fulltime in dienst. Zij richten 
zich op de individuele werknemer, de bedrijfspopulatie als geheel en het totale 
arbo-zorgsysteem. 

Naast de individuele dienstverlening voor verschillende opdrachtgevers, hebben de bedrijfsartsen 
eigen aandachtsgebieden binnen het bedrijf. Zoals coaching, WIA-expertise en het stimuleren van 
een eigen regie model.

Wat ga je doen?
Zicht op beter is een kleine organisatie van bedrijfsartsen met een informele bedrijfscultuur, 
waaraan jij mee kunt bouwen! Onze klanten kiezen voor een investering in gezonde werknemers 
en een bedrijfsarts met passie voor het vak. Werken volgens standaarden en richtlijnen staan 
daarbij hoog in ons vaandel. Onze klantenkring groeit gestaag en wij willen met hen meegroeien. 
Daarom zoeken wij per direct een ondernemende, ambitieuze (bedrijfs)arts in Zuidoost-Nederland 
om ons team voor 32 – 40 uur te komen versterken. 

Wie ben jij als bedrijfsarts?
– ondernemend, commercieel, ambitieus
– grote mate van flexibiliteit
– positieve, enthousiaste houding
– sterk in relaties opzetten en onderhouden
– goede communicatieve- en adviesvaardigheden
– teamspeler, maar ook autonoom vaardig
– goed balans kunnen houden tussen de rol van adviseur en de rol als medicus

Wat krijg je?
We hebben een uitdagende klantenkring, waarin je je professioneel kunt ontwikkelen. Daarnaast 
zorgen we er graag voor dat je plezier hebt in je werk; je zelf de regie houdt over je klanten, 
werkwijze en agenda en dat allemaal kunt doen in een prettige collegiale en professionele sfeer. 
We hebben oog voor een goede onderlinge werkrelatie en bieden je een marktconform salaris met 
goede secundaire voorwaarden en doorgroeimogelijkheden met managementtaken bij gebleken 
geschiktheid.

Interesse?
Heb je interesse? Dan willen wij je graag leren kennen! Voor meer informatie over de vacature kun 
je contact opnemen met Thérèse Miermans-Lousberg. 

Solliciteren doe je door je cv en een begeleidende sollicitatiebrief te sturen aan 
T.miermans@zichtopbeter.nl


