
zoekt een enthousiaste en gedreven Geriatriefysiotherapeut(e) i.o.

Wie zijn we?

We vormen samen een dynamisch team met
(kinder)fysiotherapeuten, beweeg-agogen,
manuele therapeuten, een
geriatriefysiotherapeut en administratieve
krachten. We zijn werkzaam op 2 locaties in
Schijndel: Avantilaan (onderdeel van
paramedisch centrum Mednetwerk) en Hertog
Jan II-laan.
Door inter- en multidisciplinaire samenwerking
hebben we een stevige positie weten in te
nemen bij verzekeraars en verwijzers.

Wat bieden we?

● een uitdagende en afwisselende baan in
een team van gezellige en gedreven
professionals;

● een vast salaris; vakantietoeslag en
reiskostenvergoeding.

● samenwerken in een multidisciplinair team
waarbij je gezamenlijk verantwoordelijk
bent voor de begeleiding van de cliënten;

● ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
groei.

● voldoende tijd voor overleg in de
ochtend/middag ook voor wat buiten je
werk plaatsvindt.

● buiten het werk gezellige activiteiten zoals
vestingloop/ sinterklaassurprise etc.

Waar staan we voor?

● Doelgerichte, hoogwaardige fysiotherapie.
We zijn aangesloten bij zowel de SKF
(Stichting Keurmerk Fysiotherapie) alsook
De Vereniging Topfysiotherapie, waardoor
binnen de praktijk de focus ligt op
kwaliteits-verbetering om tot een zo
optimaal mogelijk behandelresultaat te
komen.

● Onze kernwaarden -cliëntgericht,
eerlijkheid, innovatief en
ontwikkelingsgericht- spelen een belangrijke
rol in onze benadering van zorgverlening,
maar ook in onze onderlinge samenwerking.

We verwachten:

● een enthousiaste en gedreven teamplayer
die onze kernwaarden deelt en zich sterk
verantwoordelijk voelt om cliënten te
helpen bij het bereiken van hun doelen;

● dat je een belangrijke bijdrage levert aan de
kwaliteit van onze dienstverlening en de
ontwikkeling van onze praktijk;

● dat je zelfstandig aan het werk gaat, maar
tegelijkertijd niet schroomt om hulp en/of
samenwerking te zoeken.

Wat willen we bereiken?

Topfysiotherapie Schijndel wil voor Schijndel en
omgeving een snelle, hoogwaardige en
betrouwbare partner zijn in de begeleiding van
mensen die problemen ervaren met het
dagelijks bewegen in de breedste zin.

Ben jij de fysiotherapeut die we zoeken?

Laat het ons dan weten en stuur je sollicitatie
met cv naar info@topfysiotherapieschijndel.nl
t.a.v. Martin Kloster en Marcel Verhoeven.
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