Paramedisch Adviseur
Wil jij graag jouw steentje bijdragen om het juiste hulpmiddel zo snel mogelijk bij de klant te
leveren, waardoor onze klant weer maximale mobiliteit kan ervaren? En ben jij daarnaast op zoek jij
op zoek naar een functie bij Welzorg vol afwisseling? Lees dan snel verder!
Wat ga je doen?
Als Paramedisch Adviseur kom jij je te werken in het Kernteam Leveren bij Welzorg. Het Kernteam
Leveren voert de regie over het juiste (standaard) leverproces zodat onze klant tijdig het juiste
hulpmiddel ontvangt. Het is jouw taak om daarbij jouw collega’s te ondersteunen.
Jouw dag als Paramedisch Adviseur is nooit hetzelfde! één van jouw belangrijkste taken is het
aanspreekpunt zijn voor de klant en de opdrachtgever. Dit doe je niet alleen, maar samen met jouw
team. Naast het aanspreekpunt te zijn voor de klant en de opdrachtgever, ben je ook het vaste
aanspreekpunt voor de senior adviseurs waaronder jij en je team werken.
Jouw functie bestaat niet alleen uit administratieve werkzaamheden, maar ook voor een groot deel
uit fysiek/technisch werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
●

onderdelen selecteren voor het configureren van hulpmiddelen.

●

verantwoordelijkheid hebben voor het schouwen van de hulpmiddelen en het bedienen van
de werkplaats.

input vertalen van de technische specificaties naar een passend hulpmiddel voor de klant.
Als Paramedisch Adviseur is er genoeg ruimte om mee te werken aan projecten en om jouw input
te delen!
Het kernteam bestaat uit ongeveer 40 teamleden en is opgedeeld in vier sub-teams. Ieder subteam is werkzaam voor een aantal toegewezen opdrachtgevers (Gemeenten) en rayons en bevat
één senior kernteam adviseur, meerdere kernteam adviseurs en medewerkers.
●

Wie ben jij?
Jij bent stressbestendig, oplossingsgericht, maar vooral gemotiveerd! Je kunt je goed inleven in
onze klanten met een beperking en bent innovatief. Daarnaast heb je:
●

HBO werk- en denkniveau met relevante ervaring als bijvoorbeeld ergotherapeut,
fysiotherapeut of bewegingstherapeut

●

productkennis en procesmatig inzicht

●

commerciële en klantgerichte instelling

Wat bieden wij jou?
●

Een salaris tussen € 2.832,- en €4.004,- bruto per maand op basis 38 uur per week,
afgestemd op jouw kennis en ervaring,

●

een functie in een groeiende en dynamische organisatie met een rijke geschiedenis.

●

een functie binnen een leuk en professioneel team! In jouw (sub) team, waarvan jij de
coördinerende advies rol toegewezen krijgt, zijn ongeveer 6 collega’s werkzaam.

●

een 38-urige werkweek

●

mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen en door te groeien binnen de groep, bijvoorbeeld
door deel te nemen in ons Talent Development Programma of op het gebied van Lean.

Wil jij als Paramedisch Adviseur meebouwen aan de toekomst van Louwman Group? Kom ook
verder en solliciteer direct!
Wie zijn wij?
Bij Louwman Group, een 100% familiebedrijf, is onze missie: Passie om mensen te bewegen.
Samen met 3.200 collega’s bieden we de best passende mobiliteit, in de automotive branche én als
aanbieder van zorghulpmiddelen. Met vele takken van sport en locaties door heel Nederland kies je
met een carrière binnen Louwman Group voor stabiliteit maar ook voor een toekomst vol
ontwikkelkansen.
Enthousiast geworden?
Reageer dan snel, we ontvangen graag je CV via de solliciteer knop! Mocht je toch nog vragen
hebben, neem dan contact op met Carmen van Weijen via 06 11054595
Past deze functie je niet maar wil je wel graag bij ons werken? Kijk dan op

https://www.louwmangroup.nl/werken-bij/ voor de actuele vacatures.

