
 
 
 
 
 
  

Ben jij technisch én sociaal? 
 

Help mensen met een handicap aan de beste technologische hulpmiddelen voor 
communicatie en deelname aan de maatschappij… 

 
rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen, 
computeraanpassingen en omgevingsbediening voor mensen met een handicap. Voor de versterking 

van onze activiteiten in de regio Zuid zijn wij op korte termijn op zoek naar een: 
 

Servicemedewerker Buitendienst  
(standplaats Geldrop, 36 uren per week) 

 
De functie: 
Als Servicemedewerker Buitendienst ben je verantwoordelijk voor de levering en service van 
hulpmiddelen voor onze cliënten; mensen met een communicatieve, motorische en/of cognitieve 
beperking. Hierbij heb je intensief en vaak voor langere duur contact met de client en zijn omgeving.  
 
De hulpmiddelen variëren van communicatie-hulpmiddelen en omgevingsbesturing tot aangepaste 
bediening voor computers en tablets. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het geven van instructie in 
het gebruik en inrichting van de hulpmiddelen aan clienten en therapeuten en het uitvoeren van 
(elektro)technische installaties en configuraties.  
 
Je wordt aangestuurd vanuit het regioteam Zuid (Geldrop). De werkzaamheden zul je met name 
uitvoeren in de regio’s Brabant, Zeeland, Limburg. In verband met reisafstanden en beschikbaarheid 
is er qua woonplaats een voorkeur voor het gebied Eindhoven - Tilburg 

 
Functie-eisen: 

 MBO-niveau, bij voorkeur in de richting elektrotechniek/installatietechniek 
 uitstekende communicatieve vaardigheden en affiniteit met het overbrengen van kennis 
 goede schriftelijke vaardigheden 
 in het bezit van een rijbewijs B 
 goede kennis van computers en smartdevices (Windows/Androïd/iOS)  
 affiniteit met domotica 

 
Persoonlijke eigenschappen: 

 Zelfstandig 
 Stressbestendig 
 Flexibel en inventief 
 Mensgericht 
 Representatief, zorgvuldig en geduldig 
 Positieve klantgerichte instelling 
 Resultaat- en kwaliteitsgericht 
 Goed organiserend vermogen 

 
Wij bieden: 
Een zelfstandige functie in een dynamische omgeving met een focus op mens en techniek. Je wordt 
ingeschaald in de CAO Ziekenhuizen, afhankelijk van je leeftijd en ervaring. rdgKompagne biedt 
daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Inlichtingen: 
Inlichtingen mbt deze functie zijn te verkrijgen bij Tijs van Halteren, Hoofd Advies (088-0310310). 
 
Reacties: 
Reacties kunt u voor 15 april 2019 richten aan, afd.P&O per mail: p.en.o@rdgkompagne.nl 

 


