Vanwege het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste parttime

kinderfysiotherapeut (i.o) 16-24 uur
die per 1 december ons team komt versterken
Wie zijn wij:
Wij zijn Fysiotherapiepraktijk Corlaer, gevestigd in gezondheidscentrum Corlaer en in wijk
Beulekamp, 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, waaronder 3 kinderfysiotherapeuten 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 en grote
kinderfysiotherapie behandelruimtes. Naast individuele therapie biedt de praktijk in
groepsverband diverse trainingen aan, zoals Kleintje Fit. Binnen Gezondheidscentrum
Corlaer, waarin 15 disciplines in de eerstelijns- en ook tweedelijns-gezondheidszorg
samenwerken, vindt er regelmatig met andere disciplines overleg plaats, binnen een goed
georganiseerde structuur. Er is een samenwerkingsverband met basisscholen,
consultatiebureau, kinderdagverblijf en verschillende specialisten.
Wat bieden wij jou:
Een afwisselende functie binnen een hecht, divers en gezellig team fysiotherapeuten, in
nauwe samenwerking met huisartsen, kinderpsychologen, orthopedagogen en (para)medici.
Een tijdelijk contract met uitzicht op vast. Goede arbeidsvoorwaarden, aantal uren (tussen de
16 en 24 uur) en werkdagen kunnen in overleg worden afgestemd.
Wat vragen we van jou?
Je bent in het bezit van een HBO-diploma fysiotherapie en bent BIG geregistreerd. Je hebt
de master kinderfysiotherapie afgerond of bent in opleiding. Je bent communicatief vaardig
en samenwerken met collega fysiotherapeuten en andere (para) medici gaat je goed af. Je
bent bij voorkeur bekend met FysioRoadMap.
Ben je enthousiast?
Je kunt jouw motivatiebrief en CV voor 28 oktober 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.

