Vacature Orthopedisch Technoloog
Heb jij ervaring met prothesiologie en/of neurorevalidatie en het werken in een multidisciplinair
team?
Ben je oprecht geïnteresseerd in mensen en kun je hun wensen vertalen naar een doelgerichte
prothese en/of orthese?
En kun je deze producten zelfstandig aanmeten en afleveren?
Lees dan meer over ons bedrijf en de vacature van Orthopedisch Technoloog.
Wie weet ontmoeten we elkaar binnenkort!

Wie zijn wij?
Orthopedie Techniek Heiloo is een belangrijke speler in de orthopedie en
revalidatietechniek in de kop van Noord-Holland. Onze organisatie groeit en
daarom zijn wij op zoek naar een
collega. Wij onderscheiden ons door de klant centraal te stellen. Dat wil
zeggen dat wij de wensen en situatie van de klant als uitgangspunt nemen en
niet het product. Zo ervaar jij dagelijks veel vrijheid in jouw product- en
leverancierskeuze.
Wij zijn een team van vijftien jonge en ervaren medewerkers. We durven te
zeggen dat we bevlogen professionals zijn. Ons vak bestaat uit zoveel meer
dan een hulpmiddel aanmeten en maken. Het begint met oprechte aandacht
voor het verhaal van de klant en wat hij of zij wil bereiken. Daarna kunnen we
in (nieuwe) mogelijkheden denken. Gelukkig hebben we korte lijnen, waardoor
we dit doelgericht kunnen doen. Het verhaal van de klant en de oplossing
waarmee we de klant (weer) in beweging krijgen, daar doen we het voor.

Wat ga je doen?
▪
▪
▪
▪
▪

Je zorgt voor de intake, het aanmeten en afleveren van de prothese en/of orthese
Dit doe je op verschillende locaties in de omgeving Heiloo, Alkmaar, Zaandam, Haarlem en
Den Helder
Je werkt in een multidisciplinair team
Je hebt contact met onze verwijzers en klanten
Je stuurt de werkplaats aan over de te vervaardigen producten en overlegt samen over
passende oplossingen

Wie ben jij?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt een afgeronde opleiding Orthopedische Technologie, Bewegingstechnologie of
Orthopedisch Technicus niveau 4 (met vrijstelling om in de behandelkamer te werken)
Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Je het uitgebreide kennis van de anatomie, looppatronen en het bewegingsapparaat
Je bent klantgericht, empathisch, communicatief sterk en functioneert goed in een team
Je bent flexibel, stressbestendig en kunt zelfstandig werken
Je bent in het bezit van rijbewijs B

Wat bieden wij?
▪
▪
▪
▪

Een superleuke, afwisselende en uitdagende baan
Gepassioneerde collega’s in een hecht team
Een goede werkomgeving waarin de klant centraal staat
Een fulltime dienstverband (38 uur)

Solliciteren
Zet jij de stap om ons team te versterken?
Stuur dan jouw cv en motivatie uiterlijk 6 december 2021 naar Johan Bloks via j.bloks@otheiloo.nl.
Voor vragen over de vacature kun je ook via dit mailadres contact opnemen, zodat Johan ze via mail
of telefonisch kan beantwoorden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

