ProReva is regelmatig op zoek naar een

Compressiespecialist (m/v)
voor 28-36 uur per week (0,78-1FTE)
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?
En ben je bereid om net dat ene
stapje extra te zetten? 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, 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

Hoe ziet onze ideale collega eruit?
Een van je belangrijkste karaktereigenschappen is oprechte betrokkenheid.
Jij weet alles van compressietherapie en blijft nieuwsgierig naar alle
ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.
Je kunt je klanten zelfstandig adviseren en je voelt je verantwoordelijk voor het
hele proces: van aanmeten, passen, afleveren tot nazorg. Dat betekent ook dat
je het zorgdossier zorgvuldig bijhoudt en de administratie in Orthomatic
helemaal afhandelt.
Hoewel je prima zelfstandig kunt werken, ben je ook een waardevolle
teamspeler voor onze vakgroep. Herken jij jezelf hierin? Dan zijn we op zoek
naar jou!
Dit ga je doen:
Je verzorgt de TEK spreekuren op één van onze vestigingen in Apeldoorn,
Amersfoort, Harderwijk of Zwolle of op spreekuurlocaties in de regio.
Je neemt de anamnese af, adviseert je klanten, meet de juiste kous aan en
zorgt voor de administratieve afhandeling en nazorg.
Als één van je collega’s afwezig is, doen we wellicht tijdelijk een extra
beroep op je, zodat we de continuïteit voor onze klanten kunnen
waarborgen.
Dit vragen we:
- Erkend diploma TEK.
- Heb je een aanvullende opleiding armkousen, dan is dat een pré!
- Je hebt ervaring met het aanmeten.
- Je hebt inmiddels zoveel relevante werkervaring dat je zelfstandig een
spreekuur kunt verzorgen.
- In bezit van rijbewijs B.
- We verwachten dat je goed samen kunt werken met klanten, verwijzers en
collega’s en dat je flexibel bent.
- Je bent leergierig en ondernemend.
- Je bent handig met computers.
- Je kunt je goed mondeling en schriftelijk (digitaal) uitdrukken.
- Je levert persoonlijke oplossingen voor mensen met een hulpvraag. We
rekenen op integriteit en betrouwbaarheid.
Wat wij bieden:
- Een leuke en afwisselende functie binnen een enthousiast en collegiaal team.
- Ruimte voor eigen ontwikkeling binnen de functie.
- ProReva is een informele en tegelijkertijd zakelijke organisatie met korte lijnen.
- Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% en
een prima pensioenregeling.
Belangstelling?
Stuur dan een sollicitatie naar P&O@proreva.nl, o.v.v. vacature
compressiespecialist.
Als je vooraf meer informatie wilt, bekijk dan onze bedrijfsfilm of neem contact op
met Eddy Hellemond, manager orthopedie. Ons telefoonnummer is: 055-5430900.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

