
 

 

 

Creatieve en uitdagende baan: hartje Veluwe! 

We zoeken voor onze vestiging Apeldoorn een ambitieuze 

orthopedisch technicus/technoloog (m/v/x) 

 32-36 uur per week (0,89-1,0 FTE) 

Je bent toe aan de volgende stap in je carrière als orthopedisch technoloog. Door vertrek van één van onze collega’s 

heb jij nu een kans bij ProReva voor jouw next level. Je wordt de spil in een zelfstandig team met creatieve, technische 

en betrokken collega’s. Jij brengt een hoop ervaring mee en wilt je kennis en vaardigheden doorgeven aan de 

volgende generatie orthopedisch technologen.  

Je bent autonoom, je weet wat je te doen staat en bent een bewezen teamspeler.  

Niet onbelangrijk: we begrijpen hoe belangrijk de balans tussen werk en privé is. Naast je werk houd je voldoende tijd 

over om bijvoorbeeld de bossen op de Veluwe te verkennen! 

Is deze baan jou op het lijf geschreven? Solliciteer dan snel! We verwelkomen je graag. 

Voorbeeld van een werkdag 

Om 8.00 uur start je met een briefing in de werkplaats, zodat iedereen weet wat hij/zij die dag moet doen. Daarna stap je in je 

auto voor een spreekuur in de regio. Je verzorgt deze spreekuren veelal samen met een medisch specialist. Terug op de vestiging 

verzorg je de administratieve afhandeling. Je leest je in voor het overleg dat je hebt met een leverancier of vakgenoten. Als je in 

de werkplaats bent, kunnen je collega’s bij jou terecht voor allerhande (technische) vragen. Om half vijf heb je samen met je 

collega’s alle werkplekken opgeruimd en rond je je dag af.  

Wat vragen we van jou? 

• Je hebt een relevante opleiding op hbo-niveau of minimaal mbo niveau 4 met praktijkervaring en vrijstelling om zelfstandig 

te mogen werken in de paskamer. 

• Je hebt ervaring met of ambitie voor de aansturing van een team. 

• Ervaring op het gebied van (kinder-)orthesiologie is een pré.  

• Samen met je klant bedenk je de optimale oplossing voor diens hulpvraag, maar je kijkt verder dan de technische kant. Je 

kunt je goed inleven in de wereld van je klant. 

• We verwachten dat je goed samen kunt werken met zowel klanten, verwijzers en je collega’s.  

• Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en op je vakgebied. 

• Je levert persoonlijke oplossingen voor mensen met een hulpvraag. We rekenen op integriteit en betrouwbaarheid. 

• Je bent goed in staat om fysiek werk te verrichten, bent flexibel en kunt zelfstandig werken. 

Wat stellen wij hier tegenover? 

• Een uitdagende en afwisselende baan met goede doorgroeimogelijkheden. 

• Veel vrijheid en ruimte voor jouw inbreng; jij kunt het verschil maken! 

• ProReva is een informele en tegelijkertijd zakelijke organisatie met korte lijnen.  

• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen. Salarisindicatie, afhankelijk van ervaring en competenties, schaal 

50-55. 

Belangstelling? 

Stuur dan een sollicitatie naar P&O@proreva.nl, o.v.v. vacaturenummer 2301-01. 

Als je vooraf meer informatie wilt, bekijk dan onze bedrijfsfilm of neem contact op met Eddy Hellemond, manager orthopedie. Tel.: 

055-5430900.  


