
 
 
Orthopedisch Technicus / Technoloog voor onze vestiging in Velserbroek  
Minimaal 32 uur - Ref: KO2305 
 

Voor  onze vestiging in Velserbroek, zijn we op zoek naar een Orthopedisch Technicus / Technoloog, iemand 
met de nodige jaren ervaring en die staat te trappelen om zijn carrière een stevige boost te geven. Een collega 
bij wie het ambachtelijke aspect van het vak aan zijn (of haar) hart ligt maar die zich tegelijkertijd wil verdiepen 
in de nieuwste innovatieve ontwikkelingen als 3D printen, digitaal corrigeren, productontwikkeling etc.   

De functie 
In de functie van Orthopedisch Technicus / Technoloog ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig aanmeten, 
passen en afleveren van alle mogelijke orthopedische hulpmiddelen zowel pro- als orthesen maar ook confectie 
hulpmiddelen. Een zo optimaal mogelijke voorziening leveren aan iedere cliënt is een vanzelfsprekendheid, om dit 
te bereiken spreek je je analytisch vermogen aan, maar je gaat overleg met je collega’s of beoordeling van een 
product op basis van klinische gangbeeldanalyse ook niet uit de weg. 
Het zelfstandig draaien van (kinder-)revalidatiespreekuren is bekend terrein voor je en je vindt het leuk om 
nieuwe samenwerkingen met potentiële spreekuurlocaties en voorschrijvers aan te gaan en op te zetten en deze 
locatie verder uit te gaan bouwen en vorm te gaan geven. 
Als gezicht van de zaak geven we je graag de ruimte en vrijheid om je werk vorm te geven.  
Kortom, een mooie uitdaging! 
  
 
Wij vragen 

• Je beschikt over een relevant diploma op MBO 4 niveau met vrijstelling om zelfstandig te mogen werken*, of 
je hebt de HBO opleiding Orthopedische Technologie afgerond 
*) je voldoet hierbij aan de criteria van het generaal pardon zoals vastgesteld door NVOS/Orthobanda  

• Je hebt intussen meerdere jaren ervaring opgedaan met het zelfstandig draaien van spreekuren 

• Je inlevingsvermogen is goed ontwikkeld; de vertaalslag maken van hulpvraag naar behandelplan is voor jou 
geen enkel probleem  

• Een open en nieuwsgierige houding waarbij je innovaties als een uitdaging ziet 

• Een sterk analytisch vermogen in combinatie met prettige, heldere communicatieve vaardigheden  

• Rijbewijs B 
 
Wij bieden 

• Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief 

• Een dienstverband van 32 - 40 uur per week 

• Een contractduur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband voor onbepaalde tijd 

• Goed functioneren wordt beloond. Je kunt rekenen op een salaris dat past bij je functie, ervaring en 
prestaties  

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

• Een bedrijfswagen voor de zakelijke riten en woon-werk verkeer behoort tot de mogelijkheden 

• Salarisindicatie o.b.v. full time: € 2700,00 - € 4100,00 
 

  



 

 
 
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 mogen we ons 
specialist noemen op het gebied van de Reciprocator en de Valhelmen in Nederland! 
Kamer Orthopedie maakt deel uit van Bewegingsvisie (www.bewegingsvisie.nl) 
 
Vragen over deze vacature? 
Wij beantwoorden ze graag: je kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Paul Voorneman  
 
Enthousiast geworden? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. 
Je sollicitatiebrief, voorzien van CV, kun je sturen o.v.v. referentie KO2305 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. 

 
Reactie: 
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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