MEDISCH PEDICURE – 16-24 UUR
Wij zoeken een medisch pedicure voor 16 -24 uur per week. Je komt terecht in een informele organisatie en
krijgt volop ontwikkelingsmogelijkheden. Je komt te werken op de locaties van Innofeet in Kampen en Dalfsen.
Ben jij 16-24 uur per week beschikbaar en heb je een afgeronde opleiding medisch pedicure?
Dan zoeken wij jou!
Organisatie
Innofeet is een jonge en dynamische organisatie op het gebied van kwalitatief hoogwaardige voetzorg. Onze
organisatie is samengesteld uit podotherapeuten, diabetespodotherapeuten, sportpodotherapeuten,
pedicures en diverse specialisten op het gebied van interne bedrijfsprocessen. Innovatie, kwaliteit en een
goede teamsfeer kenmerken onze organisatie. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hebben wij alle
ondersteunende diensten centraal ondergebracht.
Functie
Als medisch pedicure ben je verantwoordelijk voor voetklachten en de uiterlijke voetverzorging van patiënten.
Het betreft een dynamische functie waarbij je contact hebt met podotherapeuten, patiënten en externe
relaties binnen Overijssel.
Wat vragen we van je?
 Afgeronde opleiding medisch pedicure
 Je bent een teamplayer maar kan ook uitstekend zelfstandig werken
 Initiatiefrijk, waar het gaat over verbetering in je vakgebied
 Je bent enthousiast, accuraat, zelfstandig, klantgericht en sociaal
 In verband met de behandeling van diabetes patiënten en de bijbehorende wet- en regelgeving,
heb je geen eigen praktijk of je bent bereid deze volledig op te zeggen.
Wat mag je van ons verwachten?
Een veelzijdige en afwisselende baan in een dynamische werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng.
Verder bieden wij een marktconform salaris en een interessant pakket secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a.
pensioenregeling, deelname collectieve zorgverzekering). Daarnaast is er aandacht voor individuele (loopbaan)
wensen en maak je deel uit van een specialistisch team.
We maken graag kennis met je
Heb jij belangstelling voor deze functie? We maken graag kennis met je. Stuur je motivatie met CV naar
t.meijer@innofeet.nl t.a.v. Tamara Meijer. Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen op
telefoonnummer: 088 - 031 3000.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

