
 

Orthopedisch adviseur OI 
Noord en Zuid Holland, 32 uur parttime   
 

Ben jij die enthousiaste, gedreven en flexibele adviseur die gaat voor het geluk van de klant? Dan zijn 

wij op zoek naar jou! Wij zoeken een collega om ons team adviseurs in Amsterdam/Haarlem of 

Noordwijkerhout te versterken. Ook als je interesse ligt in de regio Hoorn, willen we je vragen om te 

reageren. Standplaats is bespreekbaar.  

Dit is de baan 

Als Orthopedisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het aanmeten, passen en afleveren van 
(complexe) orthopedische voorzieningen. Hierbij ligt de focus op het aanmeten en afleveren van 
prothesen. Jij adviseert de klant en voorschrijver over een passend hulpmiddel. Je werkt veel samen 
met voorschrijvers in een multidisciplinaire omgeving. Jij vindt het leuk om een goede relatie met 
hen op te bouwen en te onderhouden. Het persoonlijk contact met klanten gaat jou van nature goed 
af. Je geeft klanten oprechte aandacht en doet alles wat in je vermogen ligt om de hulpvraag goed te 
beantwoorden. Het is voor jou voor vanzelfsprekend om continu in gesprek te blijven met collega’s 
over klantgerichtheid en mogelijke verbeteringen hierin. 
 
Je vindt het een uitdaging om zelfstandig je functie uit te voeren, maar vindt het ook fijn om met je 
collega’s te sparren als dat nodig is. Werken in een multidisciplinaire omgeving is niet vreemd voor 
jou. Wij geven je alle ruimte om zelf met ideeën voor verbeteringen te komen en jezelf te 
ontwikkelen. Je hebt de mogelijkheid om met de nieuwste technieken te werken, zoals bijvoorbeeld 
3d scannen. 

Wat verwachten we van jou? 

• een HBO opleiding Orthopedische Technologie of een afgeronde MBO opleiding Orthopedisch 
Technicus niveau 4 (je voldoet hierbij aan de criteria van het generaal pardon vastgesteld door 
de NVOS/Orthobanda); 

• klantgericht en communicatief sterk; 

• passie voor je werk; 

• een proactieve en ondernemende houding; 

• creatief in het vinden van oplossingen binnen de richtlijnen van ons bedrijf en de 
zorgverzekeraar; 

• wilt je verder ontwikkelen in het vak en de nieuwste technieken aanleren; 

• werkt graag zelfstandig en zoekt de samenwerking met je collega’s indien nodig op; 

• je denkt graag mee over mogelijke verbeteringen; 

• in het bezit van een rijbewijs en bereidt om op verschillende locaties te werken. 

Wat hebben we jou te bieden? 

• een uitdagende baan in een hecht team met een duidelijke visie; 

• een dienstverband van 32 uur per week (uren bespreekbaar); 

• volop ontwikkelingsmogelijkheden door interne en externe trainingen; 

• marktconform salaris volgens de CAO Ziekenhuizen; 

• goede arbeidsvoorwaarden. 
 
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. 



 

 

Ja, ik heb er zin in! 

Geïnteresseerd? Aarzel niet en solliciteer direct online via www.oim.nl. Heb je nog vragen? Neem 
dan contact op met Martin Bijlsma, Teamleider adviseurs, via 0621141378 of m.bijlsma@oim.nl. D 
 

Over OIM 

OIM Orthopedie is een toonaangevend orthopedisch bedrijf met ca. 300 medewerkers verspreid over 
vestigingen en spreekuurlocaties door heel Nederland. Overal hebben wij hetzelfde doel: onze 
klanten hun leven laten leiden zoals zij dat willen. Hun de mogelijkheid geven om mee te doen in de 
maatschappij. Om maximaal actief te zijn, op ieders eigen niveau. Of het nou om topsport gaat of om 
een dagelijks wandelingetje met de hond. Daarbij hebben we aandacht voor het welzijn van de héle 
mens. 
 
Al sinds 1981 werken wij met kwalitatief hoogstaande orthopedische maatwerkproducten (protheses 
en ortheses), en dienstverlening (zoals compressiezorg) in vooraanstaande revalidatiecentra en 
ziekenhuizen. Het hoofdkantoor bevindt zicht in Assen. 
 
Wij zijn trots dat we door een aantal zorgverzekeraars gecontracteerd zijn als expertisecentrum voor 
arm- en beenprothesiologie. Dit betekent dat wij voldoen aan hun strenge kwaliteitscriteria. Ook laat 
het zien dat onze adviseurs voldoen aan alle gestelde opleidingseisen en zeer ervaren zijn. We 
werken nauw samen met specialisten en paramedici in multidisciplinaire behandelteams. 

 

http://www.oim.nl/
mailto:m.bijlsma@oim.nl

