
 

 

            
 

Voor onze vestigingen in Nederland zijn wij per direct op zoek naar 

Consulent Compressietherapie en Orthopedie (m/v) 
 32 tot 40 uur 

Even kennismaken 
Werken bij Mathot betekent werken bij een informeel familiebedrijf met historie. Mathot is meer dan een 
eeuw merkonafhankelijk leverancier van medische hulpmiddelen op het gebied van stoma-, wond- en 
continentiezorg en compressietherapie en orthopedie. Naast leverancier treden wij op als de verbindende 
schakel tussen zorgprofessional en de gebruiker. Met meer dan 130 medewerkers bedienen wij onze klanten, 
van particulieren tot zorgverleners, vanuit het hele land.  
 

Jouw uitdaging 
 Je bent inzetbaar op meerdere vestigingen van Mathot 

 Je bent verantwoordelijk voor het aanmeten, adviseren over en afleveren van de therapeutische 
elastische kousen en orthopedische producten, zowel in de Mathot vestigingen alsmede bij de klanten in 
de thuissituaties of op spreekuurlocaties 

 Je zorgt voor een efficiënte afhandeling van de leveringen en de administratieve afwikkeling hiervan 

 

Wie zoeken wij? 

 Je bent een vakkundig persoon met commerciële ervaring 

 Je bent klantgericht, empathisch, kwaliteitsbewust en accuraat 

 Je bent bereid voor de functie noodzakelijke opleidingen te volgen 

 Je bent communicatief sterk en hebt minimaal MBO werk- en denkniveau 

 Je beschikt over computerervaring en hebt administratief inzicht 

 Je houdt van aanpakken en vindt het leuk om mee te denken en te bouwen aan de verdere groei van onze 
organisatie 

 Je bent in bezit van een erkend diploma Therapeutische Elastische Kousen of een vergelijkbare opleiding, 
of je bent bereid deze studie aan te gaan 

 Een diploma en/of certificaat voor het aanmeten van en adviseren over orthopedische producten is een 
pré 

 
Drijfveren 
Wat drijft jou? Je bent een enthousiast persoon met een positieve levenshouding. Je bent betrokken, gedreven 
en flexibel. Klantgerichte service en deskundige ondersteuning staan daarbij voorop. Je werkt zelfstandig, 
maar verliest de samenwerking met de collega’s en het gezamenlijk resultaat nooit uit het oog. Je staat voor 
jouw vak en deskundigheid en doet wat je belooft. Met creativiteit en initiatief ben je voortdurend op zoek 
naar (commerciële) kansen en zet deze om in acties, welke bijdragen aan betere resultaten voor de 
organisatie. 

Wat bieden wij jou? 
Een zelfstandige en afwisselende baan bij een sterk groeiend familiebedrijf met een uitstekende reputatie. 
Een leuk team met enthousiaste collega’s, dat elkaar graag helpt ontwikkelen. Naast dit alles bieden wij jou 
mogelijkheden tot een opleiding binnen het vakgebied, persoonlijke groei en ontwikkeling, goede secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris, afhankelijk van ervaring en opleiding. 

Herken je jezelf in deze vacature? 
Solliciteer dan snel! Motiveer waarom jij degene bent die wij zoeken en vul dit aan met een uitgebreid cv. Wij 
ontvangen jouw reactie graag per mail t.a.v. Martin Buser, manager P & O via personeelszaken@mathot.nl. 
Reageren kan tot maandag 16 juli 2018. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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