
  

Livit zoekt een nieuwe collega! 

Consulent Therapeutisch Elastische Kousen 

M/V  24-32 uur per week 

 

Locatie – Kop van Noord Holland tot Amsterdam 

 

Functie – In de functie van Consulent TEK ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig 

aanmeten, passen en afleveren van de steunkousen op verschillende locaties en instellingen in 

de betreffende regio. Je werkt nauw samen met voorschrijvers in de regio en onderhoudt de 

contacten met de diverse ziekenhuizen, verpleeg- en zorginstellingen.   

 

Wij vragen – Je bent in het bezit van een erkend diploma Therapeutisch Elastische Kousen of 

HBO Huidtherapie. Ben je momenteel nog in opleiding en dit jaar klaar met je opleiding, ook dan 

kun je reageren. Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. Je toont 

ondernemerschap en bent communicatief.  Je vindt  het leuk om jouw spreekuren in deze regio 

verder uit te breiden.  Je bent representatief, enthousiast en flexibel ingesteld en in het bezit van 

een rijbewijs B. Je onderstreept onze kernwaarden: samen, trots, gedreven, betrokken. 

 

Wij bieden – Een afwisselende baan in een flexibele en innovatieve organisatie. Salariëring voor 

deze functie is conform CAO Metaal en Techniek en is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 

Iedereen bij Livit zet zich maximaal in om het leven van onze klanten een stukje beter te maken. 

Dat doen we met hulpmiddelen, advies en begeleiding én met oprechte aandacht. Zodat onze 

klanten weer zelfstandig en vrij kunnen bewegen. Werken bij Livit betekent elke dag het beste uit 

jezelf halen om een ander het allerbeste te kunnen geven! 

 

Over Livit – Livit wil mobiliteit mogelijk maken voor wie dit niet (meer) vanzelfsprekend is. Door 

te luisteren. Door mee te denken. Door te helpen. Met onze orthopedische kennis, expertise en 

hulpmiddelen. Net zolang tot we voor onze klanten een oplossing vinden waarmee zij weer vrij(er) 

kunnen bewegen en leven. En daar hebben we alles voor over. 

Je vindt Livit op meer dan 400 locaties in het land, waar wij samen met zorgprofessionals van 

ziekenhuizen en instellingen de beste orthopedische hulpmiddelenzorg bieden voor klanten die 

orthopedische schoenen, steunzolen, therapeutische kousen, prothesen of (sport)braces nodig 

hebben.  

Reageren – Voor meer informatie over deze functie kun je kun je contact opnemen met Ton de 

Voogd van der Straaten, Business Manager TEK via tvoogd@livit.nl. Je sollicitatie kun je, 

voorzien van motivatie en CV, mailen naar sollicitatie@livit.nl. 
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