Orthopedisch Technicus/Technoloog met affiniteit met dieren m/v
(100% - 40 uur)
Ref: KO2003
De functie
Voor haar vestiging in Purmerend zoekt Kamer Orthopedie en Kamer Dierenorthopedie een allround
orthopedisch technicus/technoloog met ruime kennis van zowel pro- als (maatwerk) orthesen. In de functie van
orthopedisch technicus/technoloog bent u breed inzetbaar in de werkplaats, de paskamer en bij gelegenheid ook op
spreekuurlocaties.
Uw kennis en ervaring in het vakgebied in combinatie met uw passie voor het zoeken naar een passende oplossing
voor onze patiënten zou u daarnaast echter het allerliefst ook toepassen bij dieren. Door de enorme groei die wij
doormaken hiermee zijn wij op zoek naar versterking!
U bent een grote dierenliefhebber en ziet u het als een interessante uitdaging om uw kennis van het menselijk
lichaam uit te breiden met dieren.
Kamer Dierenorthopedie, onderdeel van Kamer Orthopedie B.V., is vanwege uitbreiding op zoek naar iemand die zich
in het bovenstaande plaatje herkent voor de locatie in Purmerend en op termijn ook op een nieuwe locatie.
Het betreft een functie met volop uitdaging en ontplooiingsmogelijkheden en de ruimte om uw capaciteiten verder te
ontwikkelen. Meedenken met processen en innovatie wordt binnen ons bedrijf van harte aangemoedigd. Ons team
bestaat uit een team van onder anderen orthopedisch technici en orthopedisch technologen, met wie u nauw zult
samenwerken.
Wij vragen
U hebt een goed technisch inzicht en u bent handig; als uw ogen iets zien kunnen uw handen het maken. U beschikt
over minimaal een relevant diploma op MBO niveau 4* of afgeronde Hbo-opleiding Orthopedische Technologie en u
hebt minstens enkele jaren werkervaring in de branche. U heeft ervaring met zowel prothesen als maatwerkorthesen,
en de klein orthopedie kent voor u geen geheimen. Vanzelfsprekend heeft u affiniteit met de zorg: de producten die
we maken dienen een zo goed en mooi mogelijk hulpmiddel te zijn voor elke afzonderlijke patiënt. Daarnaast bent u
een groot dierenliefhebber en bent u absoluut niet bang. U ziet het als een uitdaging om ook voor dieren met
problemen aan het bewegingsapparaat een passende orthopedische oplossing te bieden. Vanuit uw kennis en
ervaring vindt u het leuk om mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen en u denkt hier graag over mee.
U hebt goede sociale vaardigheden en uw inlevend vermogen is goed ontwikkeld. De bereidheid tot samenwerking
heeft u hoog in het vaandel staan; u bent een teamspeler die gemakkelijk contacten legt maar u bent ook in staat
zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is goed. U
bent proactief, klant- en oplossingsgericht en in staat prioriteiten te stellen. Daarnaast bezit u ook de vaardigheden
om de administratieve afhandeling tot in de puntjes te verzorgen; u heeft ervaring met de Microsoft Office pakketten
en schrikt niet terug voor het werken met een computer. U bent in het bezit van een rijbewijs.

*) U voldoet hierbij aan de criteria van het generaal pardon zoals vastgesteld door NVOS/Orthobanda
Wij bieden
• Een afwisselende, uitdagende functie met veel ontplooiingsmogelijkheden
• Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheden
• Een dienstverband van 40 uur per week met in principe als standplaats Purmerend
• Een contractduur van een jaar.
• Een marktconform salaris en overige arbeidsvoorwaarden
• De mogelijkheid om op zeer korte termijn te beginnen
Over Kamer Orthopedie
Kamer Orthopedie is een gerenommeerde Orthopedisch Instrumentmakerij, gevestigd in Amsterdam en Purmerend.
Het bedrijf staat voor optimale service voor alle cliënten (en dieren). Onze medewerkers kenmerken zich door hun
enthousiasme en hun vakkennis, waarbij er veel expertise is op het gebied van (auto-adaptieve) prothesen en
maatwerk orthesen binnen de (kinder-)revalidatie.
Kamer Orthopedie is onderdeel van Bewegingsvisie (www.bewegingsvisie.nl)
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Reactie
Voor overige informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Patrick Kamer, Alg. Directeur.
Je sollicitatiebrief, voorzien van CV, kun je sturen ovv referentie KO2003 naar onderstaand (mail)adres.
Kamer Orthopedie
t.a.v. Afdeling Personeelszaken
Thomas a Kempisstraat 85
1064 LT Amsterdam
(t) 020-6131398
(e) vacature@kamerorthopedie.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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