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BEN JIJ DE MEDISCH PEDICURE DIE WIJ ZOEKEN ?   

 

 

Vacature Medisch Pedicure  
Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle 
  
(m/v) Minimaal twee dagdelen per week als ZZP-er beschikbaar. 
 
 
 
 
Wij zoeken: 

- Wij zoeken een gemotiveerde en representatieve medisch pedicure die klantvriendelijkheid en service 
hoog in het vaandel heeft staan.  

- Je bent in het bezit van het medische pedicure diploma (branche of MBO) en hebt minimaal 2 jaar 
ervaring. Wij hebben de voorkeur voor een medisch pedicure met een eigen klantenkring in een 
andere stad die bereid is om in deeltijd in Zwolle te werken.  

- Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken. 
- Je bent flexibel in tijd, collegiaal en bereid om uren over te nemen van collega's tijdens vakantie, 

ziekte of bij extra drukte.  
- Je bent in het bezit van een auto. 

Wij bieden: 

- Een zelfstandige werkplek op één van onze locaties waarbij je gebruik kunt maken van onze 
professionele materialen. 

- Interne opleiding en begeleiding 
- Back-up van ervaren medisch pedicures 
- Interessante werkomgevingen waar snel contact gelegd kan worden met andere deskundigen 

(orthopedie, podotherapie, podologie, fysiotherapie etc). 
 

Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle is een ambitieuze maar gezellige snelgroeiende medisch pedicure 
praktijk met die graag de cliënten met aandacht wil behandelen. Wij doen dat op vier locaties in Zwolle:  

- Hoofdlocatie Kiekeboslaantje 11, Zwolle; 
- Ziekenhuis Isala, Dokter van Heesweg 2, Zwolle 
- Expertisecentrum Voet & Beweging, Ceintuurbaan 22, Zwolle 
- Kemerink Orthopedie, Radewijnstraat 8, Zwolle.   

De praktijk wordt gedreven in de vorm van een maatschap en wordt door twee medisch pedicures 
aangestuurd. Nadere informatie over de praktijk tref je aan op www.voetzorgzwolle.nl. 

 

Ben jij medisch pedicure en heb je zin om bij  Medisch Pedicure Praktijk Voetzorg Zwolle te komen werken? 
Dan nodigen wij je uit om een cv naar voetzorgzwolle@ziggo.nl te sturen. Voor nadere informatie kun je 
contact opnemen met mw. C.J. Lemein-van Benthem tel. 06-53525480 
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