Kinderfysiotherapeut (M/V) gezocht
(voor ongeveer 16 uur/week)

Wij zoeken per 1 februari 2019 een enthousiaste kinderfysiotherapeut(e), en wij
bieden uitzicht op een vaste betrekking.
Functie eisen: Je bent een afgestudeerd fysiotherapeut en je bent BIG- en CKRgeregistreerd. Én, je hebt de Master Kinderfysiotherapie afgerond of je bent over
de helft van jouw opleiding Kinderfysiotherapie. Bekendheid met FysioRoadmap en
de verslaglegging volgens de Plus- en Effectiviteits-richtlijnen zijn een pré, maar
niet noodzakelijk.
Wij zijn Fysiotherapiepraktijk Corlaer, een dynamische en nog steeds groeiende
praktijk in Nijkerk, gelegen even ten noord-oosten van Amersfoort. Wij zijn een
PlusPraktijk en doorlopen het Effectiviteitstraject, en wij zijn HKZ gecertificeerd.
In onze praktijk, gevestigd in Gezondheidscentrum Corlaer, werkt een enthousiast
en hecht team van 15 fysiotherapeuten, 4 assistentes en een praktijkmanager.
Naast de reguliere fysiotherapie hebben we ons gespecialiseerd op een groot
aantal uiteenlopende terreinen, zoals natuurlijk de reeds genoemde
kinderfysiotherapie, maar ook manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie,
bekkenfysiotherapie en lymfedrainage. Onze praktijk beschikt over een grote en
ruime oefenzaal voorzien van de nieuwste apparatuur. Naast individuele therapie
biedt onze praktijk in groepsverband diverse trainingen aan, zoals ZwangerFit,
MindFit en FysioFit, en voor de allerkleinsten: KleintjeFit.
Binnen Gezondheidscentrum Corlaer, samen met Gezondheidscentrum De Nije
Veste (eveneens in Nijkerk), werken ongeveer 20 disciplines in de eerstelijns- en
tweedelijns-gezondheidszorg samen, met veel nadruk op een multidisciplinaire
aanpak. Er vindt regelmatig met andere disciplines overleg plaats, vanuit een
goedgeorganiseerde structuur met een Zorgraad, onder leiding van de Directeur
Zorg van de Nijkerkse Gezondheidscentra.
Exacte dagen, tijden en de omvang van jouw werk zijn in overleg in te plannen.
De praktijk is uitstekend met eigen en openbaar vervoer te bereiken en heeft een
prima parkeergelegenheid. Onze praktijk heeft goede arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd? Spreekt het bovenstaande je aan en heb jij de juiste papieren
en motivatie, neem dan contact met ons op.
Wil je meer informatie? Wend je dan tot Mariëlle van de Poppe,
praktijkeigenaar, op telefoonnummer 033-7210444 of mail naar:
marielle@fysio-corlaer.nl
Meer informatie vind je ook op: www.fysio-corlaer.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt NIET op prijs gesteld.

