Voor onze spreekuren in Apeldoorn, Hilversum en Zwolle zijn we op
zoek naar een

Registerpodoloog/podotherapeut
Persoonlijk in orthopedie

(m/v) voor 24 uur per week (0,67 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?
En ben je bereid om net dat ene
stapje extra te zetten? Dan pas je
perfect in het team van ProReva!

ProReva zoekt een klantgerichte en proactieve podoloog of podotherapeut die
ons team komt versterken. Podologie is een relatief nieuwe discipline bij
ProReva. We vinden het belangrijk om vanuit meerdere invalshoeken naar een
hulpvraag te kijken en zo tot de juiste oplossing te komen. Vanuit die
overtuiging past een podoloog naadloos in onze dienstverlening.
Ben jij een ondernemende pionier en innovatieve professional?
Je vindt het een uitdaging om de basis die gelegd is door onze huidige
registerpodoloog verder uit te bouwen. Je denkt mee en krijgt veel ruimte en
ondersteuning om podologie bij ProReva tot een begrip te maken.
Je hebt voldoende expertise en knowhow in huis om zelfstandig de spreekuren
te verzorgen. Herken je jezelf hierin? Lees dan verder!

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, Apeldoorn,
Harderwijk, Hilversum en Zwolle.
ProReva is een ambitieus bedrijf in
ontwikkeling, dat in blijft spelen op
de sterk veranderende zorgmarkt.

ProReva maakt deel uit van
Bewegingsvisie, een groep van
vijftien 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

Dit ga je doen:
- Je neemt zelfstandig een anamnese af bij klanten;
- Je neemt de beslissing welke oplossing het meest geschikt is;
- Bestaande klanten voor orthopedische zolen worden ook ingepland op
jouw spreekuur;
- Je levert het hulpmiddel af, ziet toe op goede nazorg en verzorgt alle
administratieve handelingen;
- Je kunt ook voor andere ondersteunende werkzaamheden en projecten
worden ingezet.
Dit vragen we:
- Je omarmt innovatie, je bent praktisch en empathisch;
- Je kunt prima zelfstandig werken, maar we verwachten dat je ook goed
kunt samenwerken met verwijzers en je collega’s;
- Je blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied;
- Je kunt je goed mondeling en schriftelijk (digitaal) uitdrukken.
- Je levert persoonlijke oplossingen voor mensen met een hulpvraag. We
rekenen op integriteit en betrouwbaarheid.
Functie-eisen:
- Relevante opleiding op hbo-niveau;
- In bezit van rijbewijs B en een eigen auto;
- Ervaring in een soortgelijke functie is een pré.
Wat wij bieden:
- Een nieuwe, afwisselende functie binnen een enthousiast team;
- Informele werksfeer;
- Ruimte voor eigen ontwikkeling binnen de functie;
- Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% en
een prima pensioenregeling.
Meer weten?
Als je vooraf meer informatie wilt, bekijk dan onze bedrijfsfilm of neem contact op
met Eddy Hellemond, manager orthopedie. Je kunt hem bereiken via het algemene
nummer van ProReva in Zwolle 038-467 27 20.
Belangstelling?
Stuur dan een sollicitatie naar P&O@proreva.nl, o.v.v. vacaturenummer 2011-01.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

