Well2DAY zoekt
zelfstandig podoloog (m/v)
Je functie
Je houdt van consultaties waarop onderzoek en preventieve behandeling wordt verricht van
enerzijds huid- en nagelproblemen en anderzijds orthopedische problemen, om voetklachten te
voorkomen. Je past behandelingstechnieken toe indien op basis van anamnese, klinisch (en
eventueel biomechanisch) onderzoek blijkt dat dit is aangewezen.

Je profiel
 Je houdt consultaties waarop je een grondige anamnese uitvoert en een behandelplan opstelt.
 Je past de aangewezen behandelingstechnieken toe (taping, bandageren, verwijderen van
eelt, corrigeren van afwijkingen van de nagelplaat, verzorgen van wonden, maken van
ontlastende of corrigerende silliconeorthesen, maken van podologische zolen).
 Je adviseert klanten over voetverzorgende producten en diensten.
 Je doet aan ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

Vereisten
Je bent in het bezit van een diploma van gegradueerde of bachelor in de podologie.
Je bent zelfstandig of zelfstandig in bijberoep.
Je kan je kennis en ideeën duidelijk en begrijpelijk overbrengen naar de klant
Je bent vaardig in het MS Office-pakket
Je beschikt over eigen podologisch materiaal.







Je werkomgeving



Well2DAY-centrum, Désiré Boucherystraat 10, 2800 Mechelen.
Well2DAY-centrum Turnhout, De Mérodelei 19, 2300 Turnhout

Ons aanbod




Een deeltijdse job van 1 dag per week, op zelfstandige basis. Werkuren zijn bespreekbaar,
afhankelijk van de bezetting van de consultatieruimte.
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 terecht bij 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.

