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Allround medewerker / administratief bediende met verpleegkundige achtergrond 

Stel: je hebt ervaring opgebouwd als verpleegkundige en wenst je expertise te delen met andere 
zorgprofessionals. Je vindt het belangrijk om samen te werken met gedreven en positief ingestelde 
collega’s. Je wil aan de slag in een sterk bedrijf in de medische sector.  
Wel, dan heeft Deforce Medical de ideale job voor jou!  

Functieomschrijving 

 Je geeft onze klanten aan de telefoon en in onze winkel praktisch advies over de meest 
geschikte producten voor hun gerichte vragen rond wondzorg. 

 Door je permanent bij te scholen groei je verder je rol, zodat je service en advies kan geven 
aan al onze klanten, verpleegkundigen en artsen. 

 Je coördineert ons permanent vormingsaanbod voor zorgprofessionals. Je bepaalt geschikte 
onderwerpen, zoekt interessante sprekers en neemt de praktische organisatie van alle 
opleidingen voor externen op je. Daarnaast leid je ook intern collega’s op en begeleid je hen 
in het uitbouwen van hun kennis. 

 Je ondersteunt de management assistent bij administratieve en organisatorische taken. 
 Je helpt bij de voorbereiding van klantenevents, opendeurdagen en beurzen. 
 Dankzij je kennis zorg je voor interessante posts op onze social media kanalen. 
 Je neemt een stuk office management op je: bestellen van kantoormateriaal, werkmiddelen, 

catering. 
 Je helpt de productcatalogus op onze website inhoudelijk verder uit te bouwen. 
 Je biedt ondersteuning bij de opmaak van promotiefolders, nieuwsbrieven en catalogi. 

Profiel 

 Je wordt enthousiast van een takenpakket met veel afwisseling. Zowel klantencontact als 
administratie zijn je ding. 

 Je stond minstens enkele jaren in het werkveld als verpleegkundige.  
 Je kan overweg met de MS Office toepassingen (Excel, Powerpoint, Word). 
 Je werkt nauwkeurig, georganiseerd en zelfstandig. Daarnaast beschik je over een gezonde 

portie verantwoordelijkheidszin. 
 Je bent iemand waarop je collega’s kunnen rekenen en vertrouwen. 

Aanbod 

 Je krijgt een contract van onbepaalde duur in een stabiel bedrijf dat tot de toonaangevende 
internationale Asker Healthcare Group behoort. De functie kan deeltijds of voltijds ingevuld 
worden (32 à 38 uur per week met regelmatige werkuren en zelden weekendwerk). 

 Je mag een mooi verloningspakket verwachten met onder meer maaltijdcheques, 
ecocheques, 30 vakantiedagen en een hospitalisatieverzekering. 

 Je krijgt volop kansen om je talenten verder te ontwikkelen en te groeien in je taken en 
verantwoordelijkheden. 

 Je wordt warm onthaald in een team van 15 medewerkers. Je vindt bij ons een familiale 
sfeer, een vlakke structuur en open communicatie. Leuke extra activiteiten zorgen voor een 
goede groepssfeer. 
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Over Deforce Medical 

Deforce Medical is een groothandel in medisch materiaal, gevestigd in Ardooie. Sinds 1985 verdelen 
we instrumenten en verbruiksmateriaal aan verpleegkundigen, artsen en woonzorgcentra. 
Ons assortiment van ruim 5.000 artikelen ontdek je op www.deforcemedical.be. 

In juni 2022 sloot Deforce Medical aan bij de gerenommeerde internationale Asker Healthcare 
Group. Hierdoor kunnen we onze activiteiten uitbreiden en onze ambitie waarmaken om een 
betrouwbare partner te zijn voor de zorgprofessional in België. Ons team telt op dit moment 
14 medewerkers en we kijken ernaar uit om een nieuwe collega te verwelkomen. 

Solliciteren 

Denk je dat deze job wel eens de ideale uitdaging voor jou kan zijn? Wacht dan niet om te reageren.  

We ontvangen graag je motivatie en cv via heidi.thevelein@deforcemedical.eu. Wens je graag meer 
inlichtingen over deze vacature, bel dan naar 051 792 515. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 


