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Altijd een stap verder.

Onze organisatie
Voetencentrum Wender is een jonge en dynamische organisatie op het gebied van kwalitatief hoogwaardige 
voetzorg. Bij ons werken circa 150 medewerkers bestaande uit podotherapeuten, pedicures, huidtherapeuten 
en diverse specialisten op het gebied van interne bedrijfsprocessen. We hebben spreekuren in zo’n 200 
gezondheidscentra en ziekenhuizen door heel Nederland. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Medisch Centrum 
de Kievit te Hengelo. We hebben een nauwe samenwerking met diverse specialisten in de eerste en tweede 
lijn. Hierbij kun je denken aan vaatchirurgen, reumatologen, internisten, revalidatieartsen, wondconsulenten, 
huisartsen, (sport-en kinder-) fysiotherapeuten en orthopedisch schoenmakers. Verder stroomt innovatie door 
onze aderen en werken we met de nieuwste technologieën en de modernste software. 

• Je hebt een diploma; Bachelor of health, 
Huidtherapie.

• Je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister
• Je bent in het bezit van een AGB-code
• Je hebt affiniteit met voetzorg, het is een pré als je 

medisch pedicure bent
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse 

taal in woord en geschrift 
• Je werkt secuur en gestructureerd en hebt een 

proactieve instelling. 
• Je bent flexibel ingesteld en hebt 
 geen negen tot vijf mentaliteit.
• Je hebt kennis van het Microsoft officepakketAcquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Jouw prof ielDe functie
Je gaat aan het werk als huidtherapeut in Medisch 
centrum de Kievit en je houdt je voornamelijk bezig 
met het behandelen van mycosenagels door middel 
van laserbehandeling met de nieuwste apparatuur. 
Daarnaast heb je een adviserende rol; je begeleidt de 
patiënt op weg naar gezonde nagels. Doordat je in 
een nieuw innovatief centrum werkt kunnen patiënten 
indien nodig ook multidisciplinair worden behandeld. 

Ben jij degene die wij zoeken?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan voor 
11 augustus je korte motivatie en cv naar 
vacature@podotherapeut.nl t.a.v. Sylvia Abel.

Voor Medisch centrum de Kievit in Hengelo (O) zijn wij op 
zoek naar een huidtherapeut (16 – 24 uur, uren in overleg) 

Vacature: Huidtherapeut


