
 

Ben jij 5e of 6e jaars student 
Geneeskunde? 

UWV biedt jou de mogelijkheid om naast je studie, een aantal uren ,als ondersteuner 

van een verzekeringsarts aan de slag te gaan. Het gaat om een tijdelijke baan, het 

aantal uren bepalen we in overleg met jou. Je werkt op onze locatie in Eindhoven, of 

vanuit huis. Het salaris is marktconform, met 8% vakantiegeld en een eindejaars-

uitkering van 8,33%. 

UWV Sociaal Medische Zaken 

Sociaal Medische Zaken (SMZ) is de divisie waar arbeids- (on)geschiktheids-

beoordelingen voor o.a. de Ziektewet, Participatiewet en de WIA worden gedaan. Wij 

geloven dat mensen op hun best zijn als ze met werk kunnen deelnemen aan de 

maatschappij. Voor ons doet iedereen mee naar vermogen. Als expertisecentrum op 

het terrein van arbeid en gezondheid zijn wij voorloper als het gaat om het creëren, 

verzamelen en delen van kennis en ervaring op ons werkdomein: arbeid en 

gezondheid. Iedere cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat wij tot een goede sociaal-

medische beoordeling komen. 

Wat ga je doen? 

Je onderzoekt, vraagt uit, completeert en registreert de benodigde gegevens ter 

voorbereiding op de sociaal-medische beoordeling en zaken die aan de 

verzekeringsarts moeten worden voorgelegd en doet dit proactief. Daarnaast werk je 

de sociaal medische rapportages uit in de daarvoor bestemde systemen op basis van 

gegevens en aantekeningen van de Verzekeringsarts. 

Wat heb je nodig? 

Je medische kennis en goede communicatieve vaardigheden. 

Wat bieden wij? 

Je komt te werken in een trots team, binnen een afdeling met een informele cultuur. 

We zijn er voor de cliënt en voor elkaar. Na een kort inwerktraject van een aantal 

weken kun je zelfstandig aan de slag. 



Kom kennis opdoen van de sociale geneeskunde bij UWV. Ervaar hoe arbeid kan 

bijdragen aan de gezondheid van mensen. 

Interesse of meer weten? 

Neem contact op met: Françoise Ensche, relatiemanager UWV SMZ,  

06 - 21 12 13 23 / francoise.ensche@uwv.nl 


