Zelfstandige pedicure
Je functie
Je houdt van consultaties waarop de voeten preventief worden onderzocht en behandeld om
voetklachten te voorkomen. Als u voldoet aan de vereiste medische kwalificaties, houdt u taak
ook het behandelen en herstellen van problemen en afwijkingen die zich ter hoogte van de voet
manifesteren of daar hun oorsprong vinden in.

Je profiel
-

Je houdt consultaties waarop je een voetonderzoek uitvoert en een behandelplan opstelt.
Je adviseert klanten over voetverzorgende producten en diensten.
Je verwijst door naar collega’s in de regio bij ernstige indicatie.

Vereisten
-

Je bent in het bezit van een getuigschrift medische pedicure/gespecialiseerd voetverzorgster
of een bachelor in de podologie.
Je bent zelfstandige of zelfstandige in bijberoep.
Klantgerichtheid draag je hoog in het vaandel.
Je kan zelfstandig werken, maar functioneert ook als groepslid en speelt soepel in op
veranderingen.
Je bent vaardig in het MS Office-pakket.
Je beschikt over eigen pedicuremateriaal.

Je werkomgeving
-

Well2DAY-centrum, De Mérodelei 19, 2300 Turnhout
De VoorZorg, Dr. Persoonslaan 15 E, 2830 Willebroek

Ons aanbod
Een deeltijdse job op zelfstandige basis. Werkuren zijn te bespreken.
Een inspirerende werkomgeving waar je op een prettige wijze met je vak kan bezig zijn.
Administratieve, promotionele en logistieke ondersteuning.

Interesse?
Meer informatie vind je op onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.
Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatie.

Meer info?
Voor bijkomende inlichtingen kan je telefonisch contact opnemen met de
dienst Preventie en Welzijn op het nummer 03 285 46 23.
Er is altijd de mogelijkheid tot een vrijblijvend gesprek.
Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij onder andere met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle
diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen … en met
een ijzersterk engagement. Want …

Iedereen telt mee. Altijd.

