Vacature Sportfysiotherapeut(e) (i.o.)

Fyzie is Dé toonaangevende praktijk van regio Eemland
Professioneel, aandacht voor de patiënt en innovatief. Alles voor de sport!
Fyzie is de meest toonaangevende praktijk voor Fysiotherapie in Amersfoort. Met meer dan 40
medewerkers verdeeld over 5 locaties bieden wij eerstelijns fysiotherapeutische zorg aan meer
dan 6000 patiënten per jaar. En dat doen we al 20 jaar!
Ter ondersteuning van ons behandelteam zijn wij op zoek naar een sportfysiotherapeut(e) (i.o.)
voor 3-4 dagen per week op onze locaties in Vathorst. De organisatie waardeert jouw kennis en
input ter verbetering van alle therapeutische processen. Ben je goed in het therapeutisch
handelen, en wil je werken in een jong snelgroeiend bedrijf? Heb je zin om SportFyzie verder door
te ontwikkelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken per 01-06-2021 een nieuwe collega die beschikbaar is voor minimaal 3 dagen per
week.
Wij zoeken een kandidaat met:
•
•
•
•
•
•

•

(Bijna) voltooide opleiding Sportfysiotherapie
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de eerste lijn
Woonachtig in de regio midden Nederland
CKR of Keumerk geregistreerd
BIG geregistreerd
Bereid om een avond te werken of activiteiten bij een vereniging of club te verrichten
Beschikt over ervaring met dry-needling/ echografie/ shockwave, of zich hierin wil
ontwikkelen.

De ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:
•
•
•

Teamplayer
Analytisch
Sociaalvaardig

•
•
•

Organisatorische kwaliteiten
Sportief met sport achtergrond
Affiniteit met schouders

Taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•

Behandelen en onderzoeken patiënten vanuit een sport fysiotherapeutisch denkkader
Inhoudelijke bijdrage leveren aan sportzorg binnen de praktijk.
Ontwikkelen van SportFyzie, online en offline.

Wij bieden:
• Werkplek in jonge, innovatieve toppraktijk met meerdere collega’s
• Goede secundaire voorwaarden
• Ruimte voor opleiding en ontwikkelmogelijkheden
• Salaris welke past bij ervaring en functie
• Een basisplek in het team van Sportfyzie, een team van specialisten.
Heb je interesse of wil je meer weten? Kom in actie! Neem dan voor 10 mei contact op met Cindy
van Rooijen via cvrooijen@fyzie.nl en/of Michiel Boerendonk via mboerendonk@fyzie.nl (CV en
motivatie) of bel met 033-2048000. Kijk voor alle informatie over de praktijk op www.fyzie.nl

