
Orthopedisch Adviseur Gezocht 

 
Gardeslen Orthopaedie — Goes 

 

Gardeslen Orthopaedie is een orthopedische instrumentmakerij. De sterk groeiende en creatieve organisatie opereert 
met het hulpmiddelencentrum vanuit Goes in het zonnige Zeeland en Noord-Brabant. Vanuit deze goed bereikbare 
vestiging, zijn de modernste technieken in orthopedische hulpmiddelen voor iedereen beschikbaar. Onze klant wordt 
persoonlijk geholpen met producten op maat.  

Voor ons team Orthopedisch Adviseurs zijn wij op zoek naar twee Orthopedische Adviseurs. 

Wat houdt het werk in? 

 

Je bent als orthopedisch adviseur verantwoordelijk voor het zelfstandig aanmeten, passen en afleveren van alle 
mogelijke orthopedische orthesen. Je werkt samen met ons enthousiaste team van orthopedisch instrumentmakers en 
adviseurs in de werkplaats en je bent de schakel tussen de voorschrijver, de klant en de orderadministratie. Van nature 
gaat het contact met klanten je makkelijk af en je doet alles wat in je vermogen ligt om hen zo goed mogelijk te helpen 
en op hun gemak te stellen. Je stelt hoge eisen aan de producten die je aanmeet. Je werkt ordelijk, nauwkeurig en 
systematisch, waarbij je oog hebt voor detail. De combinatie van mens en techniek maakt elk product uniek. 
Je draait interne en mogelijk externe spreekuren waar je voor elke klant een zo optimaal mogelijk hulpmiddel 
vervaardigt. Wij geven je ruimte om met ideeën voor verbeteringen te komen en jezelf daarbij verder te ontwikkelen. 
Je vindt het leuk om je te verdiepen in innovatieve technieken en houdt daarbij het ambachtelijke aspect van het vak 
altijd hoog in het vaandel.  
 
Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

 

• Hulpmiddelen produceren, aanmeten, passen en afleveren 

• Zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheid durven nemen 

• Advies en begeleiding geven 

• Oprechte aandacht aan onze klanten geven 

Wat bieden wij jou? 

• Een afwisselende baan in een flexibele en innovatie organisatie met ruimte voor zelfontplooiing en 
ontwikkeling 

• Een dynamisch en enthousiast team dat voor elkaar en de klant gaat 
• Een aanstelling van 39 uur per week voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd 
• Een fietsplan, een telefoon en laptop van de zaak. Afhankelijk van je werkervaring een auto van de zaak 
• Een goed bereikbare hoofdlocatie (met OV of eigen vervoer) 

Deze functie vereist van jou? 

• Een afgeronde hbo-diploma: Orthopedisch Technoloog (Fontys of vergelijkbaar), Bewegingstechnologie of 
Bewegingswetenschappen 

• Werkervaring in revalidatie en orthopedie is een pré 
• Een proactieve werkhouding  
• De beschikking over een rijbewijs B 

Zijn dit jouw kwaliteiten? 

• Je staat open voor innovatie, vernieuwing 
• Je bent proactief en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden 
• Je bent representatief, resultaatgericht, stressbestendig en flexibel ingesteld 
• Je beschikt over technisch inzicht en analytisch vermogen 

Voor meer informatie mag je altijd contact opnemen met Ramon Gijsen (operationeel manager). Hij is telefonisch of via 
WhatsApp bereikbaar op 06-538 689 42 of via mail op ramon@gardeslen-orthopaedie.nl.  

https://www.nationalevacaturebank.nl/vacatures/werkgever/de-hoogstraat-revalidatie
mailto:ramon@gardeslen-orthopaedie.nl

