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Algemeen 

Het AMC is meer dan een ziekenhuis alleen. Het is een wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en 
onderwijs zijn geïntegreerd, en waarin het altijd om mensen draait. Een academische wereld vol 
mogelijkheden voor talenten die een plek zoeken om te excelleren. Groot denken. Durven dromen, 
Internationaal samenwerken. En je nooit laten beperken door ‘kan niet’ of ’lukt toch niet’. Dát is de 
mentaliteit in het AMC. 

 

Stafafdeling HR / Arbodienst AMC 

Een hoogwaardig academisch medisch centrum als het AMC vraagt om al even hoogwaardige 
arbeidsomstandigheden voor zijn medewerkers. Op Arbo gebied wil onze organisatie een 
voorbeeldfunctie vervullen. Daarom kent het AMC een eigen interne Arbodienst die arbobeleid 
voorbereidt en ondersteunt. De dienst bevat meerdere teams van specialisten in veiligheid, 
gezondheid, welzijn, straling en milieu. 

Wij zijn op zoek naar een A&O-deskundige  (0.6 FTE) die ons team komt versterken.  
 

De A&O-deskundige adviseert onze klantorganisaties om het welzijn, de inzetbaarheid en motivatie 
van medewerkers te bevorderen.  
De A&O-deskundige adviseert en ondersteunt leidinggevenden op verschillende A&O-thema’s: 
-          Verzuimmanagement 
-          Gedrags- en organisatieverandering 
-          Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 
-          Psychosociale arbeidsbelasting (sociale veiligheid en werkdruk) 
De A&O-deskundige werkt samen met verschillende disciplines binnen de Arbodienst, het 
management en HR. Hij/zij heeft een integrale benadering van gezondheidsbeleid, die 
arbeidsomstandigheden, vitaliteit en verzuimhantering verbindt.  

De arbodienst werkt inmiddels niet uitsluitend meer voor het AMC, maar verzorgt ook diensten aan 
meerdere AMC gelieerde instellingen. Dit zijn kennisintensieve organisaties en zorginstellingen.  

Functie eisen; 

• Heeft een academisch werk- en denkniveau 
• Post-academische opleiding arbeids- en organisatiekunde(Registratie als kerndeskundige 

A&O). 
• Onderbouwt advies en heeft overtuigingskracht 

 
 
 



• Is resultaatgericht, met oog voor de klant en het proces 
• Neemt initiatief en bewaakt de voortgang 
• Aantoonbare affiniteit met het werkveld 
• Kernwaarden; betrokken, deskundig, teamspeler, flexibel, daadkrachtig 

 

Gewenste werkervaring 
• Advies aan leidinggevenden 
• Projectmanagement 
• Verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens 
• Vormgeving en uitvoering van training en voorlichting op maat 

 

Wij bieden; 

Wij bieden gelegenheid tot extra scholing, verdieping en verbreding van uw vak. Werken voor de 
Arbodienst AMC betekent  werken in een inspirerende  en professionele omgeving waar  
ontwikkeling en ontplooiing wordt gestimuleerd. Zo werken wij  samen met het Coronel Instituut 
voor Arbeid en Gezondheid aan gemeenschappelijke onderzoekstrajecten. 

Het salaris is conform de CAO UMC met veel aantrekkelijke extra`s, zoals een eindejaarsuitkering van 
8.3 %, vakantietoeslag, collectiviteitkorting op verschillende verzekeringen, fietsregeling en/of 
tegemoetkoming reiskosten OV.    

Het bruto maandsalaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal 
€ 4747,- bij een volledige werkweek. 
 

Solliciteren/Inlichtingen 

Wilt u direct solliciteren op deze functie, gebruik dan de knop ‘solliciteren’. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Gerard Frijstein, bedrijfsarts manager Arbodienst AMC via 0651523177. 

We maken graag kennis met u!  
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