Vacature Bekken fysiotherapeut (i.o.)

Fyzie is Dé toonaangevende praktijk van regio Eemland
Professioneel, aandacht voor de patiënt en innovatief. Wij willen ons werk goed doen!
Fyzie is de meest toonaangevende praktijk voor Fysiotherapie in Amersfoort. Met meer dan
40 medewerkers verdeeld over 6 locaties bieden wij eerstelijns fysiotherapeutische zorg aan
meer dan 7500 patiënten per jaar. En dat doen we al 20 jaar!
We zijn een goed georganiseerde praktijk met alle ondersteunende faciliteiten, onderdeel van
Fysiogroep Nederland, met meerdere locaties in Amersfoort en Hilversum. We hebben goede
samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners in de regio om onze patiënten zo goed
mogelijk te kunnen helpen. Bovenal geloven we in een fijne, stimulerende werkomgeving om
het beste uit onze medewerkers te halen!
Ter uitbreiding van ons behandelteam zijn wij op zoek naar een bekkentherapeut (i.o.) voor
ongeveer 3 dagen per week op onze locatie in Amersfoort. Ben je goed in het therapeutisch
handelen, wil je werken in een jong snelgroeiend bedrijf en onderdeel uitmaken van een
bekkenteam met 3 collega’s? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij zoeken per 01-01-2023 iemand die beschikbaar is voor minimaal 3 dagen per week
Wij zoeken een kandidaat met:
•
•
•
•
•
•

(Bijna) voltooide opleiding Bekken fysiotherapie
Relevante werkervaring in de eerste lijn
Ervaring met Fysiomanager is een pré
Woonachtig in de regio Amersfoort
CKR en BIG geregistreerd
Bereid om een avond te werken

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

Teamplayer
Analytisch
Sociaalvaardig

Taken en verantwoordelijkheden:

•
•

Behandelen en onderzoeken van patiënten vanuit een bekken fysiotherapeutisch
denkkader
Inhoudelijke bijdrage leveren aan de bekken fysiotherapeutische zorg binnen de
praktijk

Wij bieden:
• Werkplek in jonge, innovatieve praktijk met meerdere collega’s
• Goede secundaire voorwaarden
• Ruimte voor opleiding en ontwikkelmogelijkheden
• Een actieve personeelsvereniging met leuke uitjes
• Salaris welke past bij ervaring en functie
Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan voor 1 december contact op met Cindy van
Rooijen via cvrooijen@fyzie.nl (CV en motivatie) of bel met 033-2048000.

