ProReva groeit door! Voor onze vestiging Apeldoorn zijn we op zoek
naar een creatieve, technische en enthousiaste

BANDAGIST (m/v)
(orthopedisch technisch medewerker)

Persoonlijk in orthopedie

16-24 uur per week (0,44-0,66 FTE)
Kun jij op een frisse manier tegen
uitdagingen aankijken? Ben jij
flexibel, creatief en technisch?
Neem jij het initiatief om
processen beter te laten verlopen?
Dan pas je perfect in het team van
ProReva!
ProReva staat voor orthopedisch
maatwerk. Met een team van
ruim 85 specialisten en
medewerkers vervaardigt ProReva
hulpmiddelen op maat voor
mensen met een lichamelijke
beperking.
ProReva heeft vestigingen in o.a.
Amersfoort, Almere, Apeldoorn,
Deventer, Harderwijk, Huizen
Nijmegen en Zwolle.
ProReva is een gezond en
ambitieus bedrijf in ontwikkeling,
dat in blijft spelen op de sterk
veranderende zorgmarkt.

ProReva maakt deel uit van
Bewegingsvisie, een groep van
veertien samenwerkende
orthopedische instrumentmakers,
verspreid over heel Nederland, die
een persoonlijke aanpak hoog in
het vaandel hebben staan.
Voor meer informatie:
www.proreva.nl
www.bewegingsvisie.nl

ProReva zoekt een aanpakker die handig is met machinestikwerk en
ervaring heeft met het bewerken van leer of textiel.
Ben jij zelfstandig genoeg om te zien wat er moet gebeuren en vind je
het belangrijk om een kwalitatief goed product te maken?
Ons doel is dat iedere klant zich meer dan goed geholpen voelt en meer
dan tevreden is met het door ons gemaakte product.
Vind je dit een uitdaging? Pak dan deze kans, kom ons team versterken
en solliciteer op deze bijzondere baan!
Dit ga je doen:
Als bandagist ben je verantwoordelijk voor de afwerking van
prothesen en orthesen met leer, textiel en kunststof. Je maakt o.a.
korsetten, beugels en halskragen.
Aan de werkbank verricht je hand- en machinestikwerk bij het
verwerken van de materialen.
Je ondersteunt de orthopedisch technicus/technoloog waar nodig.
-

Dit vragen we:
- MBO niveau 3-4. Je werkt secuur en je kunt proces-overstijgend
denken; praktische ervaring is een pré.
- Je kunt werken met (industriële) naaimachines en gereedschappen
en neemt veiligheidsvoorschriften serieus.
- We verwachten dat je goed samen kunt werken en klantvriendelijk
bent.
- Je maakt persoonlijke producten voor mensen. We rekenen op
integriteit en betrouwbaarheid.
Functie-eisen:
- Je bent betrokken en werkt nauwkeurig.
- Je voelt je verantwoordelijk en bent een teamspeler.
- Je bent goed in staat om fysiek werk te verrichten.
- Je bent flexibel en kunt zelfstandig werken.
Wat wij bieden:
- Een leuke en afwisselende functie in een vriendelijk en collegiaal team.
- Ruimte voor eigen ontwikkeling binnen de functie.
- Goede arbeidsvoorwaarden conform de cao Ziekenhuizen, waaronder
een eindejaarsuitkering van 8,33% en een prima pensioenregeling.
Belangstelling?
Stuur dan een sollicitatie naar P&O@proreva.nl, o.v.v. vacaturenummer
2020-02 vòòr 9 maart. Sollicitaties die na de sluitingsdatum binnenkomen,
worden niet meegenomen in de selectie.
Als je vooraf meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Eva Franken
via het algemene nummer van ProReva in Apeldoorn:
055 – 543 09 00.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

