
Voor onze vestiging in Deventer zoeken wij een collega die de omruilactie van Philips in 
goede banen wil leiden. Het gaat hier om een tijdelijke opdracht van minimaal 1 jaar.
 
In juni 2021 heeft Philips op basis van enkele testen en klachten, vastgesteld dat er 
een mogelijk gezondheidsrisico is met bepaalde slaap- en beademingsapparatuur. Het 
geluiddempende schuim in de apparaten kan mogelijk beschadigen waarbij vluchtige 
stoffen en stukjes schuim kunnen vrijkomen. Op eigen initiatief heeft Philips daarom 
een veiligheidsmelding uitgestuurd. Dit betekent dat alle apparaten van Philips moeten 
worden omgeruild. En daarbij hebben wij dus jouw hulp nodig!

Wat ga je precies doen?

•	 Bellen om afspraken in te plannen.
•	 Vragen van cliënten beantwoorden.
•	 Slaaprapporten maken.
•	 Retour gekomen apparatuur ontmantelen.
•	 Apparatuur verpakken voor verzending.
•	 Administratie bijhouden in verschillende systemen.

Wat vragen wij van jou?

•	 Je bent klant- en servicegericht.
•	 Je kan goed luisteren, hebt empathisch vermogen en je bent communicatief sterk.
•	 Je kan punctueel en accuraat werken.
•	 Je bent positief ingesteld en stressbestendig.
•	 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
•	 Je hebt een MBO 4 werk- en denkniveau.
•	 Je bent bekend met MS Teams/Excel/outlook/SAP.

Medewerker omruilactie Philips slaap- en 
beademingsapparatuur  (40 uur per week - tijdelijk)



Wat bieden wij jou?

•	 Snel starten met je eerste werkdag.
•	 Marktconforme arbeidsvoorwaarden.
•	 Een goede balans tussen werk en privé vinden wij erg belangrijk, daarom krijg je 26 

vakantiedagen en 13 ATV dagen bij een 40-urige werkweek.
•	 Een goed pensioen via een middelloonregeling. Daarnaast hebben wij een uit-

stekend pakket werknemersverzekeringen (WGA-aanvullend, WIA(Excedent) en 
loonderving).

Wie is Westfalen Medical BV?

Bij Westfalen Medical werk je bij een internationaal familiebedrijf binnen de ge-
zondheidszorg. Samen met ongeveer 140 collega’s bieden we oprechte zorg aan een 
kwetsbare groep mensen die is aangewezen op het gebruik van medicinale zuurstof of 
therapieën voor respiratoire aandoeningen (luchtwegen). We staan voor elkaar klaar en 
we werken hard. Onze bedrijfscultuur is open en informeel. Dat krijgen we ook terug 
van iedereen die bij ons binnenloopt. “Wat hangt er hier een fijne sfeer.” 
Deuren staan altijd open en we lopen makkelijk bij elkaar binnen. 

Word jij onze nieuwe collega?
 
Overtuig ons dan met een motivatiebrief waarom jij diegene bent die in deze functie 
het beste tot het recht komt en een CV waarin jouw kennis en werkervaring kort, 
maar krachtig wordt beschreven. Stuur deze naar HRMedical@Westfalen.com. 
Als we overtuigd zijn, zetten wij de tweede stap en nodigen jou uit voor een 
kennismakingsgesprek. Voor indienstname dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
te worden overlegd. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Afdeling HR: Andrea Driezes, 
telefoonnummer 06-51466510.
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