ADVISEUR HULPMIDDELEN
In de Thuiszorgwinkel verhuren, verkopen en verstrekken we hulpmiddelen, steeds met de gezondheid
en het welzijn van onze klanten op de eerste plaats. We staan borg voor een kwalitatieve, medisch
verantwoorde en professionele dienstverlening, en streven naar advies en oplossingen op maat. We
zetten actief in op oa. mobiliteit, orthopedie, borstzorg, stoma- en incontinentiezorg, podologie, …
In Limburg vind je 8 Thuiszorgwinkels en een centraal administratief en logistiek centrum te Hasselt.
De Thuiszorgwinkels in Limburg maken deel uit van de groep MSI; medisch-sociale initiatieven van CM
Limburg. De activiteiten van alle ondernemingen binnen Groep MSI situeren zich in de sfeer van
gezondheid.
Momenteel zijn we dringend op zoek naar een tijdelijke collega die onze klanten professioneel wil
adviseren en ondersteunen in hun zorgbehoefte in onze winkel in Overpelt en bij uitbreiding in de
andere vestigingen behorend tot de regio Noord, nl. Beringen, Bree en Maasmechelen.
Functieomschrijving
Als adviseur Thuiszorgwinkel sta je in voor het verkopen en uitlenen van hulpmiddelen uit het aanbod
van onze winkels. Door je deskundig advies , je vlotte service en je kwaliteitsvolle dienstverlening werk
je actief mee aan de uitbouw en uitstraling van Thuiszorgwinkel.
Je voert administratieve taken uit m.b.t. de verkoop en verhuur van hulpmiddelen, alsook de
verwerking van klantengegevens.
Jouw profiel





Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma in een paramedische richting (ergotherapie,
kinesitherapie, verpleegkunde, …)
Je neemt een open en constructieve houding aan t.o.v. de klanten en je bent discreet in al je
contacten.
Je kan goed luisteren, de behoeften van de klant nagaan en een oplossing op maat aanbieden.
Daarbij heb je zowel oog voor de belangen van de klant als de belangen van de organisatie.
Je bent onmiddellijk beschikbaar.

Ons aanbod
We bieden een contract van bepaalde duur t.e.m. 31/08/2019 met standplaats Overpelt (80%
tewerkstelling en voltijdse tewerkstelling tijdens de maanden juli en augustus).
Er worden frequent opleidingen voorzien zowel m.b.t. producten als werkwijzen en vaardigheden.
We bieden een passende verloning met diverse extralegale voordelen.
Interesse?
Voel je je aangesproken door deze functie? Bezorg ons je gemotiveerde kandidatuur vóór 06/05 via
het online sollicitatieformulier op http://www.groepmsi.be/jobs of via e-mail aan
evelien.konix@groepmsi.be.

