
Neskrid 4Allfeet B.V.       |Ericssonstraat 2 - Gate2 |5121 ML Rijen  |The Netherlands
                      |info@neskrid.com  |+31 (0) 85 008 0081 |www.neskrid.com  

Certificated care solutions 4allfeet

Heb jij een hands-on mentaliteit en ben je communicatief sterk? Breng jij orthopedische 
kennis mee en kan je niet wachten om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere 
ontwikkeling van een ambitieuze scale-up in Rijen? Dan is Neskrid op zoek naar jou. 

Wie zijn wij?
Neskrid wordt in Europa beschouwd als de benchmark voor gecertificeerde orthopedische 
oplossingen in werk- en veiligheidsschoeisel. Dankzij Neskrid kunnen kwetsbare mensen 
met een (ernstige) voetproblematiek en dus met een ernstig verhoogd risico van blijvend 
letsel bij voetongevallen, toch veilig en gezond (blijven) werken. Voor deze mensen met 
een voetproblematiek zijn de orthopedische schoeiseloplossingen van Neskrid als medisch 
hulpmiddel preventief tegen klachten, voorkomen ziekteverzuim en maken zelfs re-integratie 
mogelijk.

In het Neskrid Online Customer System kunnen klanten als voetspecialisten geheel 
zelfstandig de door hun gewenste orthopedische schoeiseloplossingen in de unieke 
product configurator samenstellen. Alle producten worden door Neskrid volledig zelfstandig 
ontwikkeld en gefabriceerd in de eigen Portugese productiefaciliteit. Moderne 3D technieken 
worden hierbij volop toegepast.

Met een ambitieus en gezellig team zijn wij internationaal actief in maar liefst 15 verschillende 
landen. Ons motto is: De mobiliteit van mensen aangenamer maken door ze hierbij een 
beetje te helpen. 

Wat ga je doen? 
Als orthopedisch adviseur schoentechniek bij Neskrid ben je verantwoordelijk voor:
• Het helpen van klanten bij zowel technische als orthopedische vraagstukken. Inhoudelijk 

houd je je dus bezig met producten als schoeisel, leesten, supplementen, inlegzolen en 
overige (orthopedische) schoeiseloplossingen.

• Het begeleiden van klanten in het bestelproces waarbij je aanvoelt waar diens wensen en 
behoeften liggen. Klanten voelen zich bij jou gehoord.

• Wij leveren maatwerk. Dat betekent dat ook jouw advies naar klanten toe op maat is.
• Het opvolgen van orders in het systeem die jouw aandacht nodig hebben.
• Input ten behoeve van verbetering van ons bestelsysteem en overige klantgerichte 

processen komen mede vanuit jou. Jij spreekt klanten en weet wat er speelt. Ook jouw 
mening telt.

• Tot slot draag je bij aan de ontwikkeling van innovatieve orthopedische oplossingen.

Wat bieden wij? 
• Een uitdagende functie van minimaal 32 uur per week in een groeiende en ambitieuze 

organisatie.
• Werken volgens het principe van continu verbeteren van processen en kwaliteit (LEAN).
• Marktconforme arbeidsvoorwaarden.
• Veel verantwoordelijkheden en uitdagingen binnen je functie.
• Uitzicht op een vast contract.
• Gezellige collega’s en een leuke werksfeer.

Orthopedisch adviseur schoentechniek Duitsland
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Wanneer pas je bij ons in het team? 
• Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding als orthopedisch 

schoenmaker/-technoloog of afgeronde cursussen van leestenmaker tot schoenmaker. 
• Je bent gedreven in het vak. Dat betekent dat je het ambachtelijke vak begrijpt en niet kan 

wachten om te innoveren. 
• Je hebt affiniteit met het modelleren van orthopedische producten en 

producttechnologieën CAD/CAM, 3D frezen, 3D printen etc. 
• Je bent klantgericht, klantvriendelijk, accuraat en flexibel.
• Je bent communicatief vaardig in zowel woord als geschrift.
• Je beheerst de Duitse taal in woord en geschift. 

Voldoe je niet volledig aan dit profiel maar zie je genoeg raakvlakken? Ook dan nodigen wij je 
van harte uit om te reageren. 

Solliciteren? 
Ben je enthousiast geworden van deze vacature? Mail dan jouw cv en motivatiebrief 
naar j.pijnenburg@neskrid.com. Wil je meer informatie over deze vacature of onze 
sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Joost Pijnenburg (085 008 0081). 

Wij werven onze nieuwe collega graag zelf en stellen het op prijs als acquisitie op deze vacature 
achterwege blijft. 
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