Orthopedisch Schoenmaker
Word jij blij als jouw cliënten beter kunnen bewegen dankzij jouw inzet en expertise? Geloof jij
ook dat samenwerken met andere disciplines de zorg kwalitatief verbetert? Onze ervaren
orthopedische schoenmakers zijn werkzaam in een breed landelijk netwerk van pedicures,
podotherapeuten, huisartsen, fysiotherapeuten en medisch specialisten. Door de nauwe
samenwerking met deze disciplines kunnen we snel schakelen en u de beste “moderne”
voetzorg & oplossingen bieden.
Word jij er blij van als jouw cliënten beter kunnen bewegen dankzij jouw inzet en expertise?
Spreekt bovenstaande je aan? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Schoenexperts is een organisatie met ruim 30 praktijken in Nederland. Onze spreekuurlocaties
bevinden zich in het hele land. Voor de regio Brabant en Zuid-Holland zijn wij op zoek naar een
orthopedisch schoenmaker.

Wat je van ons kunt verwachten:
▪ Een afwisselende baan op verschillende praktijklocaties
▪ Trainingen met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling
▪ Persoonlijk Ontwikkelingsplan
▪ Samenwerking met podotherapeuten en het zorgnetwerk van Hallux Voetexperts
▪ Een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ Leaseauto behoort tot de mogelijkheden
▪ Professioneel team en uitstraling
Wat we van jou verwachten:
Teamspirit, enthousiasme en betrokkenheid
Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken.
Je beschikt over communicatieve en organisatorische vaardigheden.
Dat je jezelf bent en bereidwillig om te leren en te groeien als mens en professional
Een (bijna) afgeronde opleiding Orthopedische Technologie
Je bent bereid om het huidige netwerk te onderhouden en een eigen netwerk op te bouwen
Je gaat praktijklocaties door ontwikkelen en durft hierin verantwoordelijkheid te nemen. Een
locatie zal moeten voelen als jouw eigen praktijk.
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Wat biedt Schoenexperts?
Een inspirerende werkomgeving voor mensen die zich willen ontwikkelen als orthopedisch
schoenmaker en als mens. Heb je interesse stuur dan vandaag nog je CV en motivatiebrief naar
maureen@hallux-groep.nl

