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

Ben jij een enthousiaste leestenmaker 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? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

DE FUNCTIE 

De leestenmaker vervaardigt en modelleert hoogwaardige leesten en orthopedische 
voet/schoenvoorzieningen. Nieuwe technieken en ontwikkelingen zijn een bron van inspiratie om 
samen met collegae de afdeling een nieuwe dimensie te geven. 

Als leestenmaker werk je nauwkeurig, efficiënt en kwaliteitsbewust. Tijdens je werkzaamheden vind 
jij een juiste balans tussen het bewaken van de kwaliteit van het product en de tijdsdruk waaronder 
de realisatie moet plaatsvinden. Daarnaast weet de leestenmaker zorg te dragen voor zijn eigen 
veiligheid en die van anderen, ondanks de strakke tijdsplanning. 

DE VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Als uitvoerend specialistisch vakman voer je de opgedragen werkzaamheden uit volgens instructies, 
bedrijfsprotocollen, veiligheids- en wettelijke voorschriften. Je bent zelf verantwoordelijk voor de 
organisatie van zijn opdrachten. Als er onverwachte (spoed)opdrachten zijn, ben je in staat je  
organisatie daar op aan te passen. Je werkt en communiceert zelfstandig binnen een team van 
werkplaatsmedewerkers. Je bent verantwoordelijk voor de juiste pasvorm, functionaliteit en 
afwerking van (een onderdeel van) een opgeleverde voet- /schoenvoorziening. Je ben je daarbij 
bewust van het afbreukrisico dat jouw werk met zich meebrengt. 

HET FUNCTIEPROFIEL 

• Je bent een gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus/orthopedisch technisch 
medewerker/leestenmaker of je zit in de laatste fase van de opleiding en hebt ervaring [minimaal 
niveau 3]. 

• Je hebt ervaring in het leesten maken zowel handmatig en Cad Cam gestuurd. 

• Je bent een zeer secure werker. 

• 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; 

• 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 
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