Variphone Nederland B.V. is al meer dan
25 jaar toonaangevend op het gebied
van preventieve gehoorzorg. Onze missie
is het behoud van een goed en gezond
gehoor bij mensen die worden blootgesteld
aan lawaai. Vanwege alle aandacht voor
de problematiek rond lawaai en ons
gehoor is de noodzaak voor preventie van
gehoorschade sterk toegenomen.
Op korte termijn zijn wij op zoek naar een:

Functieomschrijving:
Als HearingCoach Operator ben je gespecialiseerd in het organiseren, uitvoeren
en evalueren van integrale gehoorzorgprogramma’s. Je kunt hierbij denken aan
het uitvoeren van dagdosismetingen van lawaai, het uitvoeren van preventieve
gehoorscans en het coachen en begeleiden van aan lawaai blootgestelde
werknemers. Je beschikt over de deskundigheid om correct advies te gaan geven
bij het nemen van preventieve maatregelen. Op deze manier draag je bij tot een
verbetering van de kwaliteit en vereenvoudiging van de zorgketen.
Jouw profiel:
• HBO-Bachelor werk- en denkniveau
• Een paramedische vooropleiding
(verpleegkunde, logopedie,
audiologie) wordt gezien als pré;
• Flexibele en klantgerichte instelling
naar werknemers, leidinggevenden
en collega’s;
• Goede communicatieve en sociale
vaardigheden;
• Zowel zelfstandig als in
teamverband kunnen werken;
• Beschikt over een hoge mate van
professionele integriteit;
• Je bent in bezit van rijbewijs B;
• Je bent woonachtig in centraal
Nederland;
• Je bezit over een gezonde dosis
humor en doorzettingsvermogen.

Wij bieden:
• Plezierige werkomgeving;
• Klein en dynamisch team waar je
intensief samenwerkt met gedreven
collega’s;
• Zelfstandig werk met veel eigen
verantwoordelijkheid;
• Marktconform salaris en prima
secundaire arbeidsvoorwaarden
waaronder een bedrijfspensioen
regeling.

Aantal uren per week: 40.
Dienstverband: mogelijk vast.
Startdatum: per direct.
Werklocatie: vanuit huis, kantoor
Purmerend.
Heb je interesse in deze functie?
Stuur dan je reactie via e-mail naar:
Variphone Nederland B.V.
T.a.v. de heer E. Scholte
e.scholte@variphone.nl
Uiteraard kan het zijn dat je meer
informatie wilt over deze vacature.
Neem dan contact op via 0299-404449.

