
 

 

Arbeid- & organisatiedeskundige/adviseur 
 
Kunnen onze ouders het werk doen dat van hen verwacht wordt? En hoe zit dat met ons zelf? De 
pensioengerechtigde leeftijd stijgt. Binnen afzienbare tijd is de verwachting dat we tot ons 70e 
levensjaar doorwerken. Bij Arboplaats geloven we dat preventie zich niet alleen richt op gezond en 
veilig werken: alleen als je gelukkig bent in je werk gaat het je lukken om door te werken tot aan je 
pensioen.  
 
Onze bijzondere aanpak  
Arboplaats maakt het tot haar missie om werknemers gezond hun pensioen in te laten gaan. Zowel 
fysiek als psychosociaal. Met Mijn PrO hebben we een softwaretool ontwikkeld die gezondheid 
monitort en duidelijke handvatten geeft aan organisaties om gezondheid te bevorderen. Een 
instrument waarmee arbeidsgeluk en gezond en veilig werken continu geoptimaliseerd kunnen 
worden en niet alleen een momentopname zijn. Ons streven is om het meest innovatieve 
Arbobureau in Nederland te worden. En daarbuiten.  
 
Eigenzinnige medewerkers  
Al onze medewerkers zijn een tikkie eigenzinnig, wat ons sterke adviseurs maakt. Een goede adviseur 
is volgens ons namelijk scherp, professioneel en niet bang om ongewenst advies te geven. Met deze 
eigenzinnigheid geven we richting aan onze eigen organisatie, maar ook binnen de wereld van 
arbodienstverlening. We kiezen er duidelijk voor onze eigen koers te varen.  
 
Gezocht: mensgerichte onderzoeker 
In deze rol heb je uiteenlopende verantwoordelijkheden. Zo begeleid je projecten bij klanten, voer je 
interviews uit en rapporteer je de resultaten van het psychosociaal onderzoek. Daarna help je de 
klant om de gevonden aandachtspunten aan te pakken en te verbeteren om zo het werk 
daadwerkelijk veiliger, gezonder en prettiger te maken.  
Omdat we volop aan het innoveren zijn, denk je ook mee over innovaties in jouw vakgebied en de 
optimalisatie van de software en steek je de handen uit de mouwen wanneer hiervoor 
voorbereidend werk gedaan moet worden. Denk bijvoorbeeld aan het testen van software, of het 
vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk.  
 
We hebben een aantal randvoorwaarden gesteld aan de functie (harde eisen):  

- Je beschikt over een HBO of WO-diploma, in een relevante studierichting zoals HR, Arbeid- 
en Organisatiepsychologie of je hebt na je studie relevante werkervaring opgedaan. 

- Je bent enthousiast over positieve psychologie en duurzame inzetbaarheid en hebt ervaring 
opgedaan in het adviseren over deze onderwerpen 

- Je bent minimaal 32 uur in de week beschikbaar 
- Je bent een aanpakker 
- Je laat je niet snel uit het veld slaan 
- Je voelt je thuis in een organisatie die in ontwikkeling is 
- Het is een pré als je gecertificeerd A&O-er bent 

 
Zowel mensen met meerdere jaren ervaring als mensen die net starten op de arbeidsmarkt, willen 
we van harte uitnodigen om te reageren. We zijn vooral benieuwd naar jou en jouw aanvulling op 
ons team.  
 
Wil je direct solliciteren en het verschil maken bij grote organisaties als AkzoNobel, in de sector van 
OnderhoudNL of de gezondheidszorg? Neem contact met ons op via info@arboplaats.nl t.a.v. Huib 
Arts (M: 0619194818). We ontvangen graag een motivatiebrief en een CV.  
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