FysioExperts zijn met meer dan 25 jaar ervaring en 4 praktijken in gezondheidscentra de experts in
houding en beweging in Zoetermeer. FysioExperts wil de bewoners van Zoetermeer letterlijk en figuurlijk
in beweging brengen. Zij willen bijdragen aan kwaliteit van leven, gericht op herstel waar mogelijk en leren
omgaan met beperkingen waar nodig. Bij ons staat het welbevinden van de patiënten én de medewerkers
centraal. FysioExperts doet net een stapje meer!

Kom jij ons team versterken?
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste collega

- Kinderfysiotherapeut Voor 16 uur per week

Wat biedt een baan als kinderfysiotherapeut bij FysioExperts?
 Een enthousiast en professioneel team bestaande uit 30 collega’s
 FysioExperts is gevestigd in vier gezondheidscentra binnen Zoetermeer met elk ruime
behandelkamers, oefenzaal en op 3 locaties kinderfysiotherapie
 Gevarieerd patiëntenaanbod met specialisaties in SPD en kinderbekkenfysiotherapie
 Administratieve ondersteuning waardoor jij je volledig kan richten op jouw werk als
kinderfysiotherapeut
 Intensieve en nauwe samenwerking met huisartsen, specialisten en collega’s
Als kinderfysiotherapeut:
 Lever je curatieve en preventieve somatische zorg door middel van onderzoeken, behandelen
en begeleiden van patiënten
 Ben je gediplomeerd en geregistreerd in het KNGF- en CKR register of laatste jaar in opleiding
 Beschik je over relevante werkervaring voor het behandelen van kinderen en dossierregistratie
in Intramed
 Ga je alert en zorgvuldig om met de voortgang en vorderingen van je patiënten
 Ben je zowel zelfstandig als een teamplayer
 Affiniteit met Fitkids groepen is een pré
Meer informatie? Neem gerust contact op met Willem Jan Adriaanse, hoofd fysiotherapie, per mail
(info@fysioexperts.nl) of telefonisch (079–3208686).
Kijk ook op https://www.fysioexperts.nl.
Direct solliciteren? Jouw gemotiveerde sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, kun je vóór 19 juli
2019 mailen naar werken@sgzoetermeer.nl of richten aan de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg
Zoetermeer, ter attentie van afd. personeelszaken, Croesinckplein 24-26, 2722 EA Zoetermeer.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

