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Wij zijn op zoek naar een Orthopedisch Technoloog! 

Omschrijving van de functie 
 

Wij bieden een uitdagende baan in een innovatieve en flexibele organisatie. Als orthopedisch 

technoloog ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van aanmeten tot afleveren, inclusief de 

(digitale) administratieve verwerking van de voorzieningen. 

In deze functie word je tevens verantwoordelijk voor je eigen spreekuren op een van onze 

aanmeetlocaties. Op deze locaties werken wij samen in multidisciplinaire teams. 

Orthopedie-Techniek Heiloo 
 

Wij werken in de regio Noord-Holland samen met 5 ziekenhuizen en 29 zorginstellingen, waar wij 

werken in  multidisciplinaire teams. Daarnaast ontvangen  wij cliënten  op onze hoofdvestiging  in 

Heiloo. We werken samen met 14 collega’s in een innovatief bedrijf. Wij leveren zorg; een 

persoonlijke aanpak afgestemd op elke cliënt. 
 

Wie zoeken wij? 
 

Je vindt het een uitdaging om een passende oplossing te vinden bij de zorgvraag van je cliënten. 

Hierbij hou je rekening met wensen van de cliënt, de technische (on)mogelijkheden en de huidige 

wet- en regelgeving. 

Je hebt ervaring in het aanmeten van -met name- orthesen, maar ook prothesen zijn je niet 

onbekend. Naast het aanmeten is ook affiniteit en ervaring met het vervaardigen van hulpmiddelen 

een must. 

Je vindt het leuk om in teamverband samen te werken, zowel op locatie in multidisciplinaire teams, 

als op onze hoofdlocatie met je collega’s. Je zult te vinden zijn in zowel de paskamer, als in de 

werkplaats. 
 

Doorgroeimogelijkheden 
 

Naast   het   werk   als   Orthopedisch   Technoloog   bieden   we   -met   wederzijdse   tevredenheid- 

doorgroeimogelijkheden tot een coördinerende functie op het gebied van (maatwerk)orthesen. 

Wat zijn de functie-eisen? 
 

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding Orthopedische Technologie of vergelijkbaar. Je bent in het 

bezit van minimaal rijbewijs B. Je werkt nauwkeurig, bent flexibel en multi-inzetbaar. Daarnaast heb 

je goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 
 

Wat bieden wij: 
 

• Een uitdagende baan voor minimaal 4 dagen per week 

• Uitzicht  op  een  vast  contract  (wij  zoeken  bij  voorkeur  iemand  die  op  zoek  is  naar 

een commitment voor langere tijd). 

• Een informele werksfeer met leuke collega’s 

• Eigen spreekuren op locatie 
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• Ruimte voor ontwikkeling en bijscholing 

• Doorgroeimogelijkheden tot coördinerende functie orthesen. 

• Goede arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand. 

 

 
Interesse? 

 

Lijkt   deze   functie   je   wat,   en   wil   je   reageren?   Stuur   dan   je   motivatiebrief   en   CV   naar 

g.meijer@otheiloo.nl  ovv  Vacature  OT-Heiloo  05-2019. 

 

Heb  je  nog  vragen  over  deze  functie  kun  je  contact  opnemen  met  Simone  Schoon,  manager 

operations zorg op 072 533 58 62 of s.schoon@otheiloo.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orthopedie-Techniek Heiloo BV maakt deel uit van Bewegingsvisie: 

het platform van veertien toppers in orthopedische zorg en techniek. 

Met vestigingen in ziekenhuizen, zorgcentra  en  gezondheidscentra 

zijn we in heel Nederland altijd in de buurt. Met persoonlijke 

aandacht, innoverende technieken en zorg van de hoogste kwaliteit. 

www.bewegingsvisie.nl 
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