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Vacature: ondernemende directeur met kennis van arbeid en 

gezondheid. 
 

Als directeur van IKA Ned werk je bij een uitdagende en innovatieve organisatie die bij 

toonaangevende organisaties in de profit- en non profit sector werkzaam is op het vlak van 

arbeid en gezondheid. Je hebt een ondernemende proactieve werkhouding, waarbij je nauw 

samenwerkt met ervaren collega’s. Je helpt werkgevers om samen met hun langdurig zieke 

werknemers tot een herstelproces te komen. Daarmee het bevorderen van een snelle terugkeer 

op de werkvloer en het voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Jouw kennis van zorg en 

arbeid, overtuigingskracht en vermogen andere mensen te motiveren zijn hierbij 

doorslaggevend. Doordat IKA-Ned in een versnelde groeifase is gekomen draag je direct bij 

aan de verdere ontwikkeling van IKA-Ned en haar diensten.  

 

Functieprofiel 
 

Wij zijn op zoek naar een ondernemende directeur/manager die zichzelf in het onderstaande 

profiel herkend: 

• Je hebt succesvol een HBO/WO-opleiding of academische studie op het gebied van 

geneeskunde/gezondheidszorg afgerond. 

• Je hebt 2 tot 5 jaar relevante werkervaring binnen het domein van zorg. Bijvoorbeeld als 

(bedrijfs-) arts, verpleegkundige of adviseur binnen zorgorganisaties. 

• Je hebt ervaring in, en affiniteit met, het thema mens en arbeid. En je hebt ervaring met het  

sturen van veranderingen. 

• Je hebt de ambitie om zelf bestaande markten uit te bouwen en nieuwe markten te 

ontwikkelen. 

• Je bent geïnteresseerd om jezelf als ondernemer verder te ontwikkelen. Je wordt door jouw 

collegae gestimuleerd om een ondernemende mindset en werkhouding te ontwikkelen.  
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Wij bieden   
 

Een zelfstandige en verantwoordelijke functie (minimaal 3 dagen per week) in het 

dynamische vakgebied van zorg en arbeid, waarin mens, organisatie, en geneeskunde centraal 

staan. Volop ruimte voor eigen initiatief en doorgroeimogelijkheden. Naast uitstekende 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bieden wij een stimulerende werkomgeving met 

uitdagende opdrachten en veel nevenactiviteiten. We hechten veel waarde aan zowel 

persoonlijke groei als professionele ontwikkeling.  

Organisatie   
 

IKA-Ned is een 2e lijns zorgorganisatie actief binnen de sectoren overheid, 

semioverheidsinstellingen, zorg, handel, transport en logistiek. IKA-Ned baseert zich hierbij 

op de jarenlange ervaring van de verschillende artsen en professionals opgedaan in profit en 

non-profit sectoren. Daarnaast past IKA-Ned specialistische kennis toe op verschillende voor 

organisaties van belang zijnde domeinen, zoals  het beoordelen van beroepsziekten, het 

versnellen van reïntegratie trajecten.  

Contact Informatie 
 

Reactie per mail aan: secretariaat@ikaned.nl 

Als je CV aansluit bij de door ons gestelde criteria ontvang je een uitnodiging voor een eerste 

kennismakingsgesprek.  
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