
 

 

Orthotaal is een innovatief bedrijf, actief in de orthopedische sector en gegroeid uit de bestaande 

orthopedie-afdeling van Mariasteen vzw. Orthotaal verstrekt diensten en producten op maat van 

mensen.  Wegens groei binnen onze diensten zijn wij op zoek naar een (m/v): 

 

Junior bandagist / orthopedisch verstrekker 

Ben je recent afgestudeerd als Bachelor Orthopedische Technieken, solliciteer dan voor deze job! 

 

Jouw functie: 

 Je assisteert de verstrekkers bij het aanmeten van mobiliteitshulpmiddelen (loophulpen, 

aangepaste fietsen, scooters, manuele en elektronische rolwagen (basic tem high end)). 

 Je assisteert de verstrekker bij het aanmaken, passen en leveren van orthesen. 

 Je bespreekt in team met begeleidende artsen en therapeuten welke de meest passende 

oplossing is. 

 Je volgt productieaanpassingen in het atelier op. 

 Je volgt de patiënten- en atelieradministratie correct op volgens de afgesproken 

procedures, en in nauw overleg met de administratieve diensten. 

 Je onderneemt actie om jezelf te vervolmaken en erkenningen te behalen. 

 Je volgt de markt van rolstoelen en orthesen van dichtbij op en onderhoudt de nodige 

contacten met externen.  Je krijgt de kans om via opleidingen jouw kennis up-to-date te 

houden. Op deze manier weet je het meest actuele aanbod te formuleren naar jouw 

cliënten.  

 Je werkt nauw samen met de andere domeinen binnen Orthotaal ( orthopedische 

schoenen en steunzolen). 

 Je neemt samen met het team initiatieven voor het uitbouwen van onze binnendienst, 

winkelverkoop, inrichting van de showroom, online-promotie. 

 

Jouw profiel: 

Technische competenties: 

 Je bent in het bezit van een bachelor diploma orthopedische technieken. 
 Je verwerft een goed inzicht in de pathologie van de patiënt en weet welke aanpassingen 

geschikt zijn. 
 Je beschikt over een rijbewijs B. 
 Goede kennis van sociale media en nieuwe technologieën op het vlak van omgevings- en 

computerbediening is een meerwaarde. 

 

 

 



Gedragsgerichte competenties: 

 Je bent klantgericht.  
 Je bent een communicatief persoon die de (hulp)vragen van onze cliënten weet te 

beantwoorden met een kwalitatief aanbod van producten en dienstverlening.  
 Je fungeert vlot in teamverband, maar ook in een autonome rol bereik je goede 

resultaten. 
 Je bent prijs- en kwaliteitsbewust, creatief en secuur. 
 Je bent flexibel, geduldig en stressbestendig. 
 Je kan zelfstandig en efficiënt werken en hebt aandacht voor orde en netheid. 

 

Ons aanbod: 

 Een job in een mensgerichte omgeving die als geen ander sociale met technische 
aspecten combineert. 

 Een job binnen een groeiende onderneming. 
 Een omgeving waar ruimte is voor persoonlijke en professionele ontplooiing. 
 Mogelijkheid om op termijn door te groeien tot erkend verstrekker met een eigen 

klantenportefeuille. 

 Een competitief verloningspakket en een degelijk statuut (waaronder een aantrekkelijk 

verlofstelsel).  Aandacht voor het evenwicht werk-gezin (de wekelijkse prestaties worden 

in 4,5 dagen gepresteerd). 

 

Interesse? 

Mail jouw sollicitatiebrief met cv naar jobs@mariasteen.be . 
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