
                          Vacature omschrijving    

 
Waar het gaat om medicinale gassen en daaraan gerelateerde apparatuur komt Westfalen 

Medical in beeld. Dagelijks voorzien wij onze afnemers in hun totale behoefte daaraan. Enerzijds 

is dit een groeiende groep patiënten thuis, anderzijds leveren wij aan verpleeghuizen, 

verzorgingshuizen, ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten. Ons assortiment biedt 

eveneens producten  voor CPAP/Bipap, PEP en verneveling plus diverse disposables. In het 

kader van OSAS therapie en overige respiratoire aandoeningen bij patiënten.   

 

We hebben alle ingrediënten in huis om totaalleverancier te zijn voor een brede groep patiënten. 

Met een landelijk dekkend netwerk zijn we in staat adequaat en snel te leveren. Vanzelfsprekend 

mogen onze afnemers rekenen op korte lijnen, prima service en de best mogelijke oplossingen. 

We hebben contracten met alle zorgverzekeraars. 

 

Westfalen Medical te Deventer maakt deel uit van het internationale Westfalen concern, waarvan 

het moederbedrijf in Duitsland gevestigd is. We hebben de ambitie om de sterke groei van de 

laatste jaren door te trekken naar de toekomst. Vanuit dat perspectief zijn we op zoek naar een 

 

 

COPD/ Longverpleegkundige PLUS 

40 uur 

 

Uitdagende functie waarin zorg en commercieel inzicht samenvallen 

 

Als COPD/Longverpleegkundige PLUS werk je voor drie disciplines. 

 De patiënten (dit zijn onze cliënten) 

a. Je verricht verpleegkundige handelingen voor vernevelaars. 

b. Je beantwoordt vragen en geeft advies over het gebruik van apparatuur. 

c. Je onderhoudt contact met de voorschrijver (o.a. over de flow). 

 Sales & Marketing 

a. Je ondersteunt het salesteam bij externe bezoeken (bijvoorbeeld aan 

ziekenhuizen en zorginstellingen). 

b. Je woont vak gerelateerde congressen en beurzen bij. 

c. Je helpt bij het op de markt brengen van nieuwe producten. 

 Opleiding en Training 

a. Je maakt en/of verzorgt opleidingen voor respiratoire aandoeningen. 

b. Je schrijft protocollen en werkinstructies. 

c. Je traint je collega’s daarin. 

d. Je begeleidt collega’s bij vragen over therapieën en toedieningsvormen. 
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e. Je bent het eerste aanspreekpunt intern en extern voor alle tweedelijnsvragen 

over zuurstof, OSAS, verneveling en PEP. 

 

Wie wij zoeken? 

De collega die wij zoeken  

 kan goed en klantgericht met mensen omgaan; 

 beschikt over een ruim inlevingsvermogen; 

 is een stevige persoonlijkheid; 

 durft initiatief te nemen; 

 is een teamspeler die projectmatig en zelfstandig kan werken; 

 kan ook vanuit commercieel oogpunt denken. 

 

Wat wij vragen? 

 MBO Verpleegkunde met aanvullende post HBO opleiding Longverpleegkunde. 

 Minimaal 5 jaar werkervaring, waarvan 2 jaar als longverpleegkundige. 

 Commerciële affiniteit. 

 Geldige BIG-registratie.  

 Goede kennis van het Nederlands, Engels en bij voorkeur de Duitse taal. 

 Kennis en kunde van apparatuur die gebruikt wordt bij respiratoire aandoeningen.  

 

Wat wij bieden? 

Westfalen Medical biedt je een functie binnen een internationaal familiebedrijf met commerciële 

en maatschappelijke impact, in een complexe, dynamische markt. Onze circa 90 medewerkers 

laten oprechte zorg zien aan cliënten die medicinale gassen en bijbehorende producten 

gebruiken. We hanteren een informele en open bedrijfscultuur. Naast marktconforme 

arbeidsvoorwaarden en een gedegen inwerkperiode, heb je ruimte om je verder professioneel te 

ontwikkelen. Om specialist te worden op het gebied van OSAS bijvoorbeeld, bieden wij je een 

cursus aan om je de vereiste kennis eigen te maken. 

 

Interesse?  

Solliciteer dan door naar HRMedical@westfalen.com je brief en cv te sturen. Voor meer 

informatie neem je contact op met Edo Ebskamp, e.ebskamp@westfalen.com. De sluitingsdatum 

voor deze vacature 31 mei 2018. Zie ook www.westfalenmedical.com 
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