
Vacature Psychosomatisch fysiotherapeut

Ben jij als psychosomatisch fysiotherapeut op zoek naar een baan in de 1ste lijn
in een multidisciplinaire setting? Kom dan ons team versterken!

Wat ga je doen:
Als psychosomatisch fysiotherapeut maak je onderdeel uit van een team van 16
gespecialiseerde fysiotherapeuten, waarvan drie collega’s gespecialiseerd zijn in
psychosomatiek. Je onderzoekt en begeleidt cliënten vanuit een 
psychosomatisch denkkader zowel mono als multidisciplinair.

Wie zijn wij: 
Wij zijn Fysiotherapiepraktijk Corlaer, gevestigd in gezondheidscentrum Corlaer,
een dynamische en nog steeds groeiende praktijk in Nijkerk. Wij zijn 
aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zijn HKZ gecertificeerd. In 
onze praktijk, werkt een enthousiast team van 16 fysiotherapeuten en 3 
assistentes. Naast reguliere fysiotherapie hebben wij ons gespecialiseerd op een
groot aantal uiteenlopende terreinen, zoals manueel therapie, 
geriatriefysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie, kinderfysiotherapie, 
bekkenfysiotherapie en lymfedrainage. De praktijk beschikt over een grote en 
uitstekend geoutilleerde oefenzaal. Naast individuele therapie biedt de praktijk 
in groepsverband diverse trainingen aan, zoals ZwangerFit, MindFit en FysioFit. 
Binnen Gezondheidscentrum Corlaer, waarin 15 disciplines in de eerstelijns- en 
ook tweedelijns-gezondheidszorg samenwerken, vindt er regelmatig met andere
disciplines overleg plaats en worden er projecten opgezet, binnen een goed 
georganiseerde structuur.

Wat bieden wij jou:
Een afwisselende functie binnen een hecht, divers en innovatief team 
fysiotherapeuten, in nauwe samenwerking met huisartsen, POH-GGZ, 
psychologen en (para)medici. Een tijdelijk contract, met uitzicht op vast 
dienstverband en goede arbeidsvoorwaarden, aantal uren in overleg af te 
stemmen.

Wat vragen we van jou?  
Je bent in het bezit van een Hbo-diploma fysiotherapie en bent BIG 
geregistreerd. Je hebt de master psychosomatiek afgerond of bent in opleiding. 
Je bent communicatief vaardig en samenwerken met collega fysiotherapeuten 
en andere (para) medici gaat je goed af. Je bent bereid om 1 avond of 
weekenddeel te werken. Je bent bij voorkeur bekend met Fysioroadmap.

Ben je enthousiast? Je kunt jouw motivatiebrief en CV voor 17 mei richten aan 
Mariëlle van de Poppe (praktijkhouder) via m.vandepoppe@gc-corlaer.nl. Wil je 
liever eerst meer informatie dan kun je contact opnemen met Mariëlle van de 
Poppe via telefoonnummer 033-7210444.

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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