Twee rechterhanden? Ga lerend aan de slag bij ProReva in Zwolle!
We zoeken een fulltime

Persoonlijk in orthopedie
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.
Amersfoort, Almere, Apeldoorn,
Deventer, Harderwijk, Hilversum
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
zestien 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

productiemedewerker – orthopedisch technisch
medewerker (m/v)
Ben je leergierig, technisch, superhandig en fulltime (32-36 u/pw)
beschikbaar?
Je bent altijd al graag bezig geweest met techniek en je maakt graag
dingen met je handen. Het lijkt je fantastisch om een product van a tot z te
maken.
Heb je die baan tot nu toe nog niet gevonden? Dan is dit misschien wel je
kans! Ook zonder specialistische opleiding(en) kun bij ons aan de slag, je
wordt namelijk “on the job” opgeleid tot orthopedisch technisch
medewerker, een bijzonder vak waarbij je mensen letterlijk weer op de
been helpt.
Jouw werkdag
Als junior orthopedisch technisch medewerker start je werkdag om
8.00 uur in de werkplaats in Zwolle. Samen met je collega’s bespreek je
wat er die dag moet gebeuren en wordt het werk verdeeld. Aan de hand
van modellen, tekeningen, maten en/of instructies ga je aan de slag om
een passend eindproduct voor een klant te maken. Tussendoor ondersteun
je de orthopedisch technicus/technoloog waar nodig of doe je andere
ondersteunende werkzaamheden. Na het opruimen van de werkplaats
eindigt je werkdag om 16.30 uur.
Dit bieden we:
- Samenwerken met leuke collega’s binnen een enthousiast en gezellig team;
- De mogelijkheid om een bijzonder vak te leren;
- De mogelijkheid om werken en leren te combineren;
- Een prima salaris op basis van de CAO ziekenhuizen;
- Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33%.
Dit vragen we:
- Minimaal MBO niveau, bij voorkeur richting techniek/kleinmetaal;
- Je bent goed in staat om fysiek werk te verrichten.
- Je kunt werken met meetapparatuur, gereedschappen en machines;
- Je weet hoe je moet lassen, boren en tappen of je wilt dit leren;
- Je wilt je op technisch vlak blijven ontwikkelen;
- Je bent flexibel, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en werkt graag in
een teamverband;
- Je maakt persoonlijke producten voor mensen. We rekenen er daarom
op dat je de privacy van onze klanten respecteert.
Solliciteren?
Denk jij dat jij de perfecte kandidaat voor deze baan bent en voldoe je aan de
functie-eisen? Stuur je sollicitatie dan voor 20 november 2020 naar
P&O@proreva.nl, o.v.v. vacaturenummer 2010-01. We plannen de gesprekken
op 26 november 2020.
Als je vooraf meer informatie over de functie of over ProReva wilt, neem dan
een kijkje op onze website of bekijk onze bedrijfsfilm. Je kunt ook contact
opnemen met Eva Franken, operationeel manager. Je kunt Eva bereiken via het
algemene telefoonnummer van ProReva in Zwolle: 038 – 467 27 20.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

