
Technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen 
 
Mobility By Olivier is een modern en vooruitstrevend bedrijf dat gespecialiseerd is in het aanbieden 
van een oplossing op maat voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Onze missie: “we helpen u 
graag terug op weg”, omvat alle daadkracht van onze ideologie. We hebben namelijk één doel: onze 
klanten tevreden stellen, en dat door het aanbieden van exclusieve en kwaliteitsvolle producten. 
Luisteren naar de klant staat centraal in onze aanpak. Mobility By Olivier heeft zijn vestiging in 
Liedekerke en is actief sinds 2007. Voor ons team, zijn we op zoek naar een enthousiaste technoloog 
in de mobiliteitshulpmiddelen (m/v) of junior die ons team kan versterken voor Vlaams Brabant. 
  
Een greep uit je takenpakket: 

- Je staat in voor het verstrekken van allerhande mobiliteitshulpmiddelen (rollators, manuele en 
elektrische rolstoelen, scooters …) uit ons unieke gamma, zowel in de winkel als op de baan 

- Je plant en organiseert klantbezoeken en onderhoudt klantcontacten 

- Je volgt het totale proces op van behoefteanalyse tot aflevering, nazorg en service 

- Je zorgt voor een correcte en efficiënte opvolging van de dossiers bij de betrokken instanties (VSB, 
VAPH …) 

- Je bespreekt in team met begeleidende artsen, kinesisten en/of andere therapeuten, en in overleg 
met de klant welke het meest geschikte mobiliteitshulpmiddel is 

- Je staat open voor overleg met de collega’s en rapporteert op regelmatige basis aan de zaakvoerder 

Profiel: 

- Je bent in het bezit van de RIZIV-erkenning voor rolwagens of in aanloop ernaar 
- Je bent empathisch, communicatief en klantvriendelijk 
- Je bent een teamspeler en bent graag creatief in het zoeken naar oplossingen 
- Je werkt gestructureerd, resultaatgericht, zelfstandig en flexibel  
- Je hebt een rijbewijs B  
- Je beschikt over administratieve vaardigheden en kan vlot overweg met een PC 
- Je bent leergierig en hebt een grote interesse in nieuwe technologieën  
- Je bent tweetalig (Nederlands – Frans)  
- Kennis van (elektrische/actieve) rolstoelen en techniek is een plus 

Wat wij je aanbieden: 

Wij bieden jou een voltijdse job in een dynamische en uitdagende werkomgeving waar je kan werken 
met kwalitatieve en vernieuwende producten. In functie van jouw ervaringen en capaciteiten, kan je 
rekenen op een eerlijke verloning en een interessant pakket aan extralegale voordelen 
(bedrijfswagen, gsm, laptop, groeps- en hospitalisatieverzekering) 

 

 



Wekt deze vacature jouw interesse? 

Aarzel dan zeker niet ons jouw CV door te sturen naar nancy@mobilitybyolivier.be. Voor bijkomende 
informatie kan u terecht op het nummer 053/43.02.32 of via vermeld e-mailadres. Neem zeker ook 
eens een kijkje op onze website www.mobilitybyolivier.be  


