functie:

Casemanager Sociale Zekerheid

marktsector:

Human Resources

functionele indeling:

Support

locatie:

Huis ter Duin

job ID:

S541

De functie
In deze functie ontwikkel je tot specialist sociale zekerheid en adviseer je de klanten op het gebied van WIA/WGA,
verzuim en arbeidsongeschiktheid. Een dynamische afwisselende functie waarin je met veel verschillende mensen en
organisaties in contact komt. Samen met collega’s werk je aan de cases van de klanten. Jij beoordeelt aan de client
toegerekende lasten en WIA/WGA dossiers inhoudelijk. Vervolgens adviseer jij de klant over de te nemen acties.
Denk bijvoorbeeld aan een bezwaar richting het UWV en de Belastingdienst of het tijdig inzetten van
herbeoordelingen. Door het voeren van bezwaar- en beroepszaken heb je naast het contact met de klant ook contact
met het UWV en de Belastingdienst. Het opstellen van bezwaarschriften in het kader van WIA is onderdeel van de
werkzaamheden. Projectmanagement en het bewaken van deadlines zijn daardoor belangrijke aspecten van de
functie. Je neemt verantwoordelijkheid over de projecten. Je bijdrage aan de ontwikkeling van innovatieve producten
en diensten wordt hogelijk op prijs gesteld. OAZ is dé specialist en heeft daardoor veel kennis van Sociale Zekerheid.
Als kennisgedreven innovatieve organisatie is er een goede basis om jezelf binnen je functie en dit vakgebied verder
te ontwikkelen. Het merendeel van de specialisten zijn intern opgeleid.

Functie-eisen:
HBO/WO
Een authentieke persoonlijkheid met oog voor detail
>3 jaar ervaring in het brede vakgebied
Kennis van het domein preventie, verzuim, arbo, re-integratie en subsidieregelingen is een pré
Kennis van Ziektewet, Wet Wia, Wet financiering sociale verzekeringen is een pré
Goede communicatieve vaardigheden
Klantgericht projectmanagement
Doelgericht, flexibel, stressbestendig en kan goed in teamverband werken

De opdrachtgever
OAZ is een kennisgedreven organisatie met jonge ambitieuze professionals. Leuke authentieke mensen vormen een
team waarbij je vooral jezelf kunt zijn. Je krijgt de kans om je binnen het bedrijf en binnen je gekozen functie(-pad) te
ontwikkelen. OAZ is een lerende organisatie waar vooral gekozen wordt voor de persoon en pas op de tweede plaats
voor de vaardigheden waarmee een nieuwe collega bij aanvang binnenkomt. Veel van de werkzaamheden en de
functies die je bij OAZ kunt vervullen kun je, mede vanwege het specialisme van de organisatie, eigenlijk alleen bij
OAZ leren. OAZ ondersteunt organisaties op het gebied van besparingen en subsidies op personeels- en
arbeidskosten. Met 55 medewerkers op 2 locaties is het bedrijf klein genoeg om persoonlijk te zijn; Maar groot genoeg
om daadkrachtig en professioneel te handelen. OAZ werkt met en voor aansprekende grote partijen o.a. in de Zorg en
de semi-overheid.

Indien u geïnteresseerd bent is het dringend aan te raden DIRECT te reageren, met CV en korte motivatie.
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