Heb jij leidinggevende kwaliteiten? We zoeken jou!
Wij zoeken per direct een

HOOFD WERKPLAATS M/V (38 uur)
WIE ZIJN WE
Westland Orthopedie is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van orthopedische hulpverlening. We bieden
een compleet assortiment aan orthopedische hulpmiddelen, zoals prothesen, orthesen, elastische kousen en
fysiotherapie.
Voor schoenen en steunzolen werken we als één bedrijf samen met Van Dalen Voet&Schoencentrum.
WAT HOUDT DE FUNCTIE IN
Als Hoofd Werkplaats heb je een zeer waardevolle positie binnen ons bedrijf; je draagt zorg voor de kwaliteit van
onze orthopedische hulpmiddelen. Door middel van een goede planning en het bevlogen aansturen van het
personeel zorg je ervoor dat onze klanten de hulpmiddelen binnen de gestelde levertijden afgeleverd krijgen.
Tevens zorg je ervoor dat ons personeel veilig kan werken door toezicht te houden op de arbo-, milieu- en
veiligheidsregels en dat ze de beschikbare middelen hebben om hun werk uit te voeren. Intern zal het (nieuwe)
personeel scholing en sturing krijgen van jou en je voert met hen de evaluatiegesprekken. De begeleiding van
structurele stagiaires valt ook onder jouw verantwoording.
WAT VRAGEN WE
Je hebt minimaal een afgeronde opleiding Orthopedisch Technicus en MBO-denkniveau. Je bent een goede
teamspeler die ondernemend, assertief en resultaatgericht is en je hebt natuurlijk affiniteit met het produceren van
hulpmiddelen. Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden zijn sterke kanten van jou! En met jouw
kwaliteiten als positieve motivator kun je leiding, sturing en begeleiding geven. Over materialen en machines
hoeven ze jou niets te vertellen, want daar weet je alles van. Net zoals jouw kennis van de nieuwste innovaties
met betrekking tot producten en werkwijzen. Indien nodig neem je deel aan nascholingsactiviteiten. Minimale
werkervaring van 6 jaar in onze branche is een vereiste voor deze functie.
WAT BIEDEN WE
Het is een afwisselende baan in een innovatieve en stabiele organisatie met voldoende ruimte voor
zelfontplooiing en het volgen van opleidingen. Daarnaast heb je een grote mate van zelfstandigheid binnen een
enthousiast team. Je salaris zal marktconform zijn en we bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Herken jij jezelf in deze vacature? We zoeken jou!
WIL JE INFORMATIE
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Remco Schouten (manager
Orthopedie) via t. 06-51833191.
WIL JE SOLLICITEREN
Stuur je motivatiebrief met CV vóór 12 maart a.s. naar:
Westland Orthopedie
Afdeling personeelszaken
Haydnlaan 3
2625 TP Delft
vacature@westlandorthopedie.nl

