
Afdeling WERKbedrijf 

	
Aantal uur per week  20 tot 40 

Aantal posities  
Aanvraagreden Tijdelijke uitbreiding formatie 

Aanvraag reden opmerkingen Tijdelijke uitbreiding 

Functie-informatie 

Functiecategorie Arbeidsdeskundig 

Functie Arbeidsdeskundige 

Functietitel Arbeidsdeskundige 
Schaal  Comform CAO 

Trede/Periodiek  Comform CAo 
Groep Detachering/ZZP-er 

Functiebeschrijving bijlage Functieprofiel AD.pdf 

	
	
We zoeken een ervaren arbeidsdeskundige die op korte termijn 
inzetbaar is op de AG dienstverlening UWV WERKbedrijf voor 
de doelgroepen Wajong en WIA/WGA. In die context ben je 
bekend met jobcoaching en het maken van werkplannen. 
	
Geldige registratie en certificering blijkend uit SRA-en 
certificeringsnummer zoals horende bij de beroepsgroep voor 
arbeidsdeskundige. Vermeld het nummer in uw cv 
	
Minimaal 3 jaar werkervaring met re-integratie van wajongers in 
relatie tot de arbeidsmarkt opgedaan in de afgelopen 5 jaar. 
	
Minimaal 3 jaar werkervaring met het opstellen van 
werkplannen Wajong opgedaan in de afgelopen 5 jaar. 
	
Minimaal 4 jaar ervaring als arbeidsdeskundige opgedaan in de 
afgelopen 5 jaar 
	
Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 
pagina'sInzetbaar op korte termijn 



	
  

Werk en 
denkniveau:  

HBO  

Gedragscompetenties:  

Bedrijfscompetenties:  

Klantgerichtheid Resultaatgerichtheid 
Samenwerken  

Functie specifieke competenties:  

Probleemanalyse Besluitvaardigheid 
Mondelinge communicatie Schriftelijke 
communicatie Ondernemerschap  

 Kaders en speel-/ regelruimte  

- Relevante wet-, regelgeving en jurisprudentie - 
Professioneel statuut 
- SRA-gedragscode 
- Relevante richtlijnen en protocollen  

- Koers en visie van betreffende divisie 

Vakinhoudelijke competenties 
- Gezamenlijk gemaakte afspraken binnen het team  

- Heeft een (relevante en afgeronde) HBO opleiding. 
- Heeft een erkende afgeronde AD opleiding (post HBO 
opleiding). 
- Heeft de interne UWV AD opleiding afgerond. 
- Is gecertificeerd arbeidsdeskundige volgens Hobéon-
SKO en geregistreerd SRA. 
- Onderhoudt de eigen vakkennis en ervaring op het 
gebied van arbeid, participatie en re-integratie. 
- Heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en 
protocollen. 
- Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante 
procedures, processen en systemen. 



- Kent en begrijpt de meest voorkomende 
consequenties van ziektebeelden op het menselijk  

functioneren in zijn context (kunnen toepassen van 
relevante modellen zoals International Classification of 
Function, Disability and Health – ICF, Trimbos of 
Wanberg).  

	

Gewenste sollicitatiewijze  

Door middel van een online sollicitatieformulier: www.multi-
traject.nl Per post, Cv per e-mail (info@multi- traject.nl) met 
begeleidend schrijven, Telefonisch  

Neem vandaag contact met ons op en krijg een 
USB stick met het luisterboek Mindset kado.  

Ben jij de arbeidsdeskundige die wij zoeken neem dan snel 
contact met ons op! Voor referenties ga je naar de website: 
www.multi-traject.nl  

Met sprekende groet, Charlon Imamdi. www.multi-
traject.nl  

	

  
	


