Vacature
Verzekeringsarts – medisch adviseur

Bedrijfsprofiel
Ons kantoor werkt samen met een professioneel medisch team, dat de nodige medische kennis en kunde
in huis heeft. Vanuit die hoek worden onze advocaten, indien nodig, geadviseerd, zodat de belangen van
onze cliënten optimaal kunnen worden behartigd.

De advocaten van Elfi Letselschade Advocaat onderscheiden zich van andere kantoren door hun
deskundigheid, inzet en betrokkenheid. De cliënt, veelal een slachtoffer van een ongeval of misdrijf, staat
bij ons centraal en is nooit slechts een dossiernummer.

Elfi Letselschade Advocaat vindt het belangrijk dat rechtzoekenden toegang hebben tot het recht. Onze
advocaten staan derhalve ook cliënten bij die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand
(toevoeging).

Functie
Als afgestudeerde (basis)arts ben je verantwoordelijk voor het verrichten van dossieronderzoek. Je
verzamelt, analyseert en onderzoekt medische informatie die deel uitmaken van het letselschadedossier.
De uitkomst hiervan stuur je in een weloverwogen en overtuigend advies naar de behandelende
advocaat. Je kan makkelijk communiceren en staat open voor feedback en verandering.

Profiel kandidaat
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde en collegiale kandidaat. Je bent communicatief sterk en kan snel
de casuïstiek beoordelen. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend. Verder heb
je overtuigingskracht en een analytisch vermogen. Dit laat je in je adviezen blijken.

Aanbod
Een contract rechtstreeks in dienst van de opdrachtgever. Een marktconform salaris, afhankelijk van
opleiding en werkervaring. Een afwisselende functie binnen een informele organisatie met een goede
werksfeer.

Vereisten


Een afgeronde of binnenkort af te ronden studie Geneeskunde



Een BIG-registratie



Enige ervaring met het vak van verzekeringsarts is een pré, affiniteit met het vak is
noodzakelijk



Bereidheid om gerichte vakopleidingen te volgen



Beschikbaarheid op korte termijn



Standplaats (geheel of gedeeltelijk) in Rotterdam



16 tot 40 uur per week

Sollicitatie
Wij ontvangen jouw motivatiebrief met daarbij je curriculum vitae graag per post.
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met de heer Onur Emre, via het telefoonnummer:
010 – 205 2630 of per e-mail info@elfi.nu

Elfi Letselschade Advocaat
T.a.v. dhr. O. Emre
Postbus 1300
3000 BH ROTTERDAM

