
 
 

Kamer Orthopedie breidt uit! Vanwege toenemende drukte zijn we voor onze vestiging in Velserbroek 

met spoed op zoek naar een creatieve, sociale en leergierige 

ORTHOPEDISCH TECHNISCH MEDEWERKER (productie) 

(m/v voor 32 -40 uur per week) – Ref KO2303 

 Heb jij passie voor de orthopedische techniek? En ben je een teamplayer? Kom dan ons team versterken 

in Velserbroek! 

Orthopedisch Technisch Medewerker (productie) 

Standplaats: Velserbroek 

Dienstverband 32-40 uur per week 

Kamer Orthopedie zoekt een echte aanpakker, iemand die ziet wat er moet gebeuren en niets liever doet 

dan met zijn handen werken. 

Een zelfstandige collega die gaat voor het beste van zijn kunnen. 

Omdat je weet dat het hulpmiddel dat jij maakt iemand letterlijk op de been kan helpen 

Dit zijn je werkzaamheden: 

In de functie van Productiemedewerker Pro & Orthesen ben je samen met je collega’s verantwoordelijk 

voor het vervaardigen van prothesen en orthesen. Je werkt met diverse materialen zoals kunststof, leer, 

giethars en carbon.  

Aan de hand van modellen, tekeningen en instructies ga je je bezighouden met het vervaardigen van een 

perfect passend eindproduct. 

De wetenschap dat je producten maakt die ècht een verschil maken in het leven van onze klanten brengt 

het beste in jou naar voren. 

Als Orthopedisch Technisch Medewerker (productie) ben je verantwoordelijk voor de complete 

productie en afwerking van orthesen en prothesen. 

Je zult nieuwe producten maken, maar het herstellen van bestaande hulpmiddelen zal ook tot je taken 

behoren 

Functie: 

In de functie van Orthopedisch Technisch Medewerker (productie) ben je samen met je collega’s 

verantwoordelijk voor het vervaardigen van prothesen en orthesen. Je werkt met diverse materialen zoals 

kunststof, leer, giethars en carbon. De wetenschap dat je producten maakt die ècht een verschil maken in 

het leven van onze klanten brengt het beste in jou naar voren. 

Jij: 

Een MBO (bij voorkeur aan de DHTA) werk- en denkniveau 3-4. Je bent in staat om te denken in 

oplossingen en gaat een uitdaging niet uit de weg. 

Je bent sociaal en leergierig, en hebt al enige ervaring opgedaan binnen ons mooie vak! 

We verwachten dat je een pro actieve werkhouding hebt en openstaat voor aanwijzingen van je collega’s 

en je leidinggevende. 

Je kunt omgaan met tijdsdruk in een omgeving waar veel gebeurt en productieprocessen volop in 

ontwikkeling zijn. 



 

We bieden je: 

Heel veel ruimte om jezelf te ontwikkelen binnen je functie. 

Een plek in een enthousiast en hecht team. 

Een prima salaris al naar gelang opleiding en ervaring. 

Wij bieden je een zeer afwisselende baan met uitzicht op een vast dienstverband voor onbepaalde tijd, 

met een marktconform salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring.  

Bij een fulltime dienstverband heb je recht op 31 vakantie- en ATV dagen. 

Over Kamer Orthopedie: 

Kamer Orthopedie is een gerenommeerd toonaangevend orthopedisch bedrijf met drie filialen 

(Velserbroek, Amsterdam en Purmerend) en tientallen spreekuurlocaties. Onze medewerkers kenmerken 

zich door enthousiasme en vakkennis. “Out of the box” denken is bij ons geen loze marketingterm maar 

een werkwijze die we iedere dag toepassen. We hebben onze naam hoog te houden binnen de 

(kinder)revalidatie waarbij we nauw samenwerken met specialisten en paramedici in multidisciplinaire 

behandelteams. Daarnaast zijn wij de specialist op het gebied van de Reciprocator en de Valhelmen in 

Nederland! 

Kamer Orthopedie is onderdeel van Bewegingsvisie (www.bewegingsvisie.nl) 

Reactie: 

Voor overige informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Thomas Spierenburg. Je 

sollicitatiebrief, voorzien van CV, kun je sturen ovv referentie KO2303 naar onderstaand (mail)adres. 

Jouw VOG en referenties vinden we heel belangrijk. 
Kom je bij ons in dienst? Dan vragen we een Verklaring Omtrent Gedrag en één of meer referenties. 
 
Kamer Orthopedie 
t.a.v. Afdeling Personeelszaken 
Zadelmakerstraat 78 
1991 JE  Velserbroek 
(t) 085 – 620 9 620 
(e) vacature@kamerorthopedie.nl 
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