
Vacature:  
Allround Onderwerkmaker orthopedische schoentechniek (m/v) – regio 
Limburg – FT/PT 
__________________________________________________________________________________ 

Ben jij een enthousiaste onderwerkmaker die oog heeft voor detail, goed kan communiceren en 
graag samenwerkt? Heb jij passie voor de orthopedie en word jij blij van het vervaardigen van 
kwaliteitsproducten? Koester jij vakmanschap en sta je open voor innovatie en nieuwe 
technieken? Draag jij graag bij aan het verbeteren van de mobiliteit voor onze klanten en wil jij 
ervoor zorgen dat hun schoenen er mooi uitzien? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

DE FUNCTIE 

Als allround onderwerkmaker, lever je de gevraagde hoeveelheden “gemonteerde” orthopedische 
schoenen binnen de overeengekomen termijn volgens de geldende richtlijnen en kwaliteitsnormen. 

Je maakt de schoenen op ambachtelijke wijze. Je werkt met je handen en met (schuur)machines. De 
schoenen die jij aflevert zijn een uniek paar schoenen met een hoog comfort die zowel aan de 
binnen- en buitenkant mooi uitzien en perfect zijn afgewerkt. Oog voor detail, een goede 
concentratie en goede handvaardigheid zijn eigenschappen die je nodig hebt voor deze functie.  

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de gewenste aantallen schoenen qua onderwerk 
volgens de in het beschoeiingsplan vastgelegde specificaties en kwaliteitsnormen. Dit houdt onder 
meer in: 

- Het oppennen van de schachten op de leesten 
- Het vervaardigen (stanzen, snijden, afwerken) van benodigde zolen en hakken vanuit 

beschikbaar materiaal 
- Het aanbrengen van verstevigingen (contrefort, neus, ed.) 
- Het aanbrengen/bevestigen (en zo nodig modelleren/afwerken) van cambrering, balvulling, 

zolen, hakken, versieringen. Hierbij verrichten van diverse bewerkingen zoals: naaien, lijmen, 
ruwen, vulkaniseren, schroeien, frezen, schuren ed. 

- Het signaleren van benodigde aanvullingen van materialen en hulpmiddelen. 
- Het finishen/uitleesten van gerede producten. Een en ander betreft het vastzetten van 

hakken, afwerken voering, aanbrengen inplakzool, inleggen supplement, rijgen van veters en 
poetsen van gereed product.  

HET FUNCTIEPROFIEL 

• Je bent een gediplomeerd (assistent) orthopedisch schoentechnicus of je zit in de laatste fase van 
de opleiding en hebt ervaring [minimaal niveau 3]. 

• Je hebt ervaring in allround onderwerk maken. 

• Je bent een zeer secure werker en hebt oog voor kwaliteit. 

• Je hebt goede sociale vaardigheden, werkt graag in een team, hebt een hulpvaardige houding en 
legt eenvoudig contacten. 

• Je bent zelfstandig ingesteld en een stevige pro-actieve persoonlijkheid die klant- en 
resultaatgericht is en u bent in staat is prioriteiten te stellen. 

• Je bent gemotiveerd, flexibel en durft verantwoording te dragen. 



WAT KUNNEN WIJ JE BIEDEN? 

• Een veelzijdige en uitdagende (fulltime) functie waar meedenken op prijs wordt gesteld; 

• Goede toekomstperspectieven; 

• Persoonlijke aandacht en goede ontplooiingsmogelijkheden; 

• Een goede werksfeer in een hecht team; 

• Aantrekkelijke salariëring in overeenstemming met de zwaarte van de functie; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, bijv. reiskostenvergoeding, collectieve zorgverzekering; 

• Een werkomgeving met veel daglicht en een professionele eigentijdse uitstraling, uitgerust met 
alle moderne hulpmiddelen en voorzieningen. 

SMEETS LOOPCOMFORT  
Sinds 1906, draagt Smeets loopcomfort bij aan de gezondheid en welvaart in Zuid-Nederland.                     

Als hulpmiddelenleverancier ontwikkelen en produceren wij, volledig op maat vervaardigde 

(sport)producten die het lichaam ondersteunen, veelal in samenwerking met de Limburgse en 

Brabantse ziekenhuizen, (sport)medische- en zorginstellingen en bedrijven.  Je kunt hierbij 

bijvoorbeeld denken aan: (semi)orthopedische schoenen, VLOS, korsetten, pro- en orthesen, braces, 

scheenbeschermers op maat, (sport)schoenaanpassingen, (sport)steunzolen, veiligheidschoen etc. 

Alle hulpmiddelen worden geproduceerd in Nederland, in onze eigen ateliers en werkplaatsen. 

Ambacht en moderne technieken gaan hierbij hand in hand.  

Daarnaast kan men bij ons ook terecht voor deskundig advies op het gebied van:  voetdrukmeting, 

gangbeeldanalyse, blessurepreventie en aanverwacnte diensten als: podotherapie en medisch 

pedicure.   

Kortom, wij helpen onze klanten graag met hun zorgvragen op het gebied van: voeten , schoenen, 

bewegen en sport.  

Ons hoofdkantoor is gelegen in Sittard. Smeets loopcomfort werd in 2013 bekroond met het 

predicaat “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier”. Smeets loopcomfort is een familiebedrijf met 

ca. 50 medewerkers en 16 vestigingen. Wij beschikken over diverse SEMH-Erkenningen. Meer 

informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.loopcomfort.nl 

 
INTERESSE 
Wil jij graag werken in een professionele organisatie met een veelzijdig karakter, korte 
communicatielijnen en een deskundig team? Dan ontvangen wij heel graag je motivatie met 
uitgebreid CV en foto. Deze kun je richten aan e.konig@loopcomfort.nl 

 
 

 

http://www.loopcomfort.nl/
mailto:e.konig@loopcomfort.nl

