Ortho-kin Groeit, Orthokin
werft aan
Wil je het verschil maken in een mensenleven?
Krijg je een kick van mensen hun levenskwaliteit
de hoogte in te stuwen? Bij Ortho-Kin zetten we
ons elke dag opnieuw in om dit te realiseren. En
vandaag zijn we bij Ortho-Kin op zoek naar extra
gemotiveerde medewerkers in de technische
orthopedie.

Over Ortho-Kin.
Ortho-Kin stelt de patiënt echt centraal. Van daaruit maken we technische orthopedie op
maat om de levenskwaliteit te maximaliseren. We stoppen niet met onze opdracht tot onze
oplossingen 100% perfect zitten voor onze patiënt. Dat maakt dat wij zeer bewust lokaal en
kleinschalig werken. We ontvangen de patienten in onze service center te Kortrijk of gaan
thuis op bezoek om na te gaan hoe we precies kunnen verder helpen.
Vanuit deze persoonlijke en multidisciplinaire aanpak gaan we steevast voor de ideale
oplossing. De oplossing zoeken we altijd in de meest innovatieve producten met oog voor
het uiteindelijke design.
Dit start met het uitvoeren van metingen en de nodige testen. We betrekken dan ook altijd
het totale zorgteam.En dat ligt ons uitstekend.
Kan je je vinden in bovenstaande visie en missie? Dan ben jij misschien de collega die we
zoeken.
Vacature Technisch orthopedisch ateliermedewerker.
Functieomschrijving
•
•
•
•
•

De technische orthopedisch ateliermedewerker combineert handigheid,
klantgerichtheid en een passie voor orthopedische technieken.
Je helpt mee met opmetingen (scans).
Je werkt mee in ons eigen atelier om prothesen en orthesen op maat te maken.
Samen met je collega’s binnen Ortho-Kin en het zorgteam van de patient zoek je
naar die oplossingen waar de patiënt het meest mee gebaat is.
Je zorgt voor de productie van maatartikelen zoals beschreven in de
werkprocedures, werkt ze volledig af.

•
•
•

Je verzamelt de nodige grondstoffen en materialen per werkopdracht in overleg met
de collega’s.
U onderhoudt en controleert gereedschap en materialen;
U onderhoud dagelijks de eigen werkbank en werkplaats , u bent net en werkt graag
in team.

Profiel
• Je hebt ervaring in de sector van technische orthopedie.
• Je heb ervaring met het maken van orthesen.
• Ervaring met patientencontact en maatnames is een pluspunt.
• We verlangen iemand met een echte teamspeler mindset. Bij Ortho-Kin werken we
namelijk samen vanuit een multidisciplinaire aanpak. Elkaar sterker maken om finaal
de beste oplossing voor de patiënt te bekomen.
• We behouden onze lokale, persoonlijke aanpak. Als je woonachtig bent in de streek
is dat dan ook een mooi voordeel. Zo spreek je ook in de taal van de patiënt.
Job-gerelateerde skills
● Je kan scans maken, maten en afdrukken nemen.
● Je kan afgietsels en orthopedische apparaten maken.
● Je kan aanpassen van orthesen
● Je bent creatief, handig en hebt een groot technisch inzicht
● Je zorgt ervoor dat de beleving in ons service center voor de patiënt op niveau blijft.
De werkplaats en het materiaal ordelijk houden.
Persoonlijkheid.
● Menselijk,loyaal, eerlijk, transparant, respectvol.
● Klantgericht en oplossingsgericht
● Zelfstandig werken op jouw domeinen
● Teamspeler
● Nauwkeurig en planmatig werken
● Inventief en creatief oplossingen bedenken
Aanbod
• Een job in een groeiende onderneming
• Een omgeving waar ruimte is voor persoonlijke en professionele ontplooiing
• Een bedrijf dat aandacht besteed aan een goede en degelijke (on-the-job) training
• Een eerlijk loon in lijn met jouw capaciteiten en relevante ervaring
• Een job dicht bij huis met enkel lokale verplaatsingen
• Een dagregime van maandag tem vrijdag, geen weekendwerk
• Een flexibele werkomgeving en vakantieregeling, geen collectieve sluiting
• Een leuke, aangename werksfeer in een omgeving waar klantgerichtheid, teamspirit
en respect centraal staan.
Hebt u interesse voor deze vacature ? Graag uw motivatiebrief en CV
doorsturen voor 30/03 naar pieter.debusschere@ortho-kin.be. Voor vragen kan
u contact opnemen met Pieter Debusschere op 0493/661417

