
Vacature:  
Orthopedisch schoentechnoloog/schoentechnicus (m/v) – regio Limburg – FT/PT 
__________________________________________________________________________________ 
 
Ben jij een enthousiaste en ervaren orthopedisch schoentechnoloog/schoentechnicus die gaat voor 
de klant? Heb jij passie voor de orthopedie en word jij blij van het leveren van professionele en 
persoonlijke oplossingen voor een breed scala aan beweegvraagstukken? Help jij graag mee, aan 
het verbeteren van de bewegingsvrijheid van onze klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
DE FUNCTIE  
De Orthopedisch schoentechnoloog/schoentechnicus bevordert de mobiliteit van de klant door 
samen met de klant en in overleg met de behandelend arts een technische oplossing te vinden voor 
een lichamelijk of functioneel beweegprobleem en de klant te voorzien van de benodigde 
orthopedische (schoentechnische) hulpmiddelen.  
 
DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Als Orthopedisch schoentechnoloog/schoentechnicus ben je verantwoordelijk voor het: 
 
Uitvoeren van een anamnese, voortbrengingsproces, kwaliteitsbewaking en nazorgtraject; 
Aanmeten, bepalen van het beschoeiingsplan en adviseren van een klant; Indien nodig afstemmen 
van behandelplan met artsen/verwijzers en regulier overleg; Controleren en eventueel corrigeren 
van geproduceerde leesten, supplementen en proef-en orthopedisch schoentechnische 
hulpmiddelen; Begeleiden van klanten bij het (af)passen en afleveren van orthopedische 
schoentechnische hulpmiddelen; Registreren en controleren van gegevens in het digitale 
klantendossier en verzorgen van administratieve (af)handelingen; Samenwerken in multidisciplinaire 
spreekuren in de 2de lijn in medische centra en/of zorginstellingen; Uitvoeren van relatiebezoeken 
bij bestaande en potentiële verwijzers en signaleren van commerciële kansen; Adviseren en 
samenwerken met podotherapeuten, medisch pedicures, werkplaatsmedewerkers en andere 
orthopedisch schoentechnici binnen de organisatie; Onderhouden van kennis door scholing en 
deelname aan congressen en op de hoogte blijven van ontwikkelingen; Het geven van presentaties 
aan collega’s in het kader van kennisoverdracht. 
 
Je vindt het leuk om een goede relatie op te bouwen met alle relaties die hierboven staan vermeldt. 
Ook het persoonlijk contact met klanten gaat jou van nature goed af. Een goede registratie van 
gemaakte afspraken en taken is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je geeft klanten oprechte 
aandacht en doet alles wat in je vermogen ligt om hen zo goed en snel mogelijk te helpen.  
 
HET FUNCTIEPROFIEL 
 

• Afgeronde opleiding Orthopedisch schoentechnicus DHTA of Fontys Hogeschool of Thomas 
More;  

• Bij voorkeur enkele jaren ervaring met orthopedische (schoentechnische)werkzaamheden 
met klanten en voorschrijvers;  

• Actuele kennis op het gebied van orthopedische schoentechniek;  

• Klantgericht en goede communicatieve vaardigheden;  

• Proactieve ondernemende houding;  

• Creatief in het vinden van oplossingen binnen de richtlijnen van het bedrijf en 
zorgverzekeraars. 

• Kennis van Microsoft Office;  

• Goede kennis van de talen: NE, EN, DU in woord en geschrift; 

• In bezit van rijbewijs  



 
WAT KUNNEN WIJ JE BIEDEN? 

• Een veelzijdige functie in een professionele organisatie met een goed samenwerkend team 
en korte communicatielijnen 

• Een fulltime of parttime dienstverband 

• Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO schoentechniek 
 

SMEETS LOOPCOMFORT  
Sinds 1906, draagt Smeets loopcomfort bij aan de gezondheid en welvaart in Zuid-Nederland.                     

Als hulpmiddelenleverancier ontwikkelen en produceren wij, volledig op maat vervaardigde 

(sport)producten die het lichaam ondersteunen, veelal in samenwerking met de Limburgse en 

Brabantse ziekenhuizen, (sport)medische- en zorginstellingen en bedrijven.  Je kunt hierbij 

bijvoorbeeld denken aan: (semi)orthopedische schoenen, VLOS, korsetten, pro- en orthesen, braces, 

scheenbeschermers op maat, (sport)schoenaanpassingen, (sport)steunzolen, veiligheidschoen etc. 

Alle hulpmiddelen worden geproduceerd in Nederland, in onze eigen ateliers en werkplaatsen. 

Ambacht en moderne technieken gaan hierbij hand in hand.  

Daarnaast kan men bij ons ook terecht voor deskundig advies op het gebied van:  voetdrukmeting, 

gangbeeldanalyse, blessurepreventie en aanverwacnte diensten als: podotherapie en medisch 

pedicure.   

Kortom, wij helpen onze klanten graag met hun zorgvragen op het gebied van: voeten , schoenen, 

bewegen en sport.  

Ons hoofdkantoor is gelegen in Sittard. Smeets loopcomfort werd in 2013 bekroond met het 

predicaat “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”. Smeets loopcomfort is een familiebedrijf met 

ca. 50 medewerkers en 12 locaties. Wij beschikken over diverse SEMH-Erkenningen. Meer informatie 

over onze organisatie kun je vinden op: www.loopcomfort.nl 

 
INTERESSE 
Wil jij graag werken in een professionele organisatie met een veelzijdig karakter, korte 
communicatielijnen en een deskundig team? Dan ontvangen wij heel graag je motivatie met 
uitgebreid CV en foto. Deze kun je richten aan e.konig@loopcomfort.nl 
 
 
 
 

http://www.loopcomfort.nl/
mailto:e.konig@loopcomfort.nl

