Vacature Fysiotherapeut
Wij zijn per direct op zoek naar een bedreven fysiotherapeut voor onze praktijken in de Egmonden.
Zowel ervaren fysiotherapeuten als starters zijn welkom om te reageren.
Wie wij zoeken:
- Een fysiotherapeut met een afgeronde opleiding;
- In het bezit van een geldige BIG-registratie;
- Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
- Een motiverende behandelaar voor je patiënten;
- Je bent leergierig en bent graag betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van
behandelmethoden.
Wie zijn wij:
Fysiotherapie Ronde De Egmonden is een groeiende fysiotherapiepraktijk met meerdere locaties
verspreid over de Egmonden. De praktijk bestaat sinds 2002 en is inmiddels een begrip in Egmond en
omstreken. Kwaliteit betekent voor ons: ‘wat doen we goed en waarin willen we ons verder
ontwikkelen’. Verder hebben wij een passie voor het leveren van goede zorg. We geven kwaliteit vorm
via dagelijks leren van elkaar en onze samenwerkingspartners via de diverse netwerken waar wij lid
van zijn. Maar ook via scholing en participatie in (wetenschappelijk) onderzoek. In Egmond aan Zee
beschikken wij over 3 behandelcabines en een oefenzaal van 180m2 met ruim 30 fitnessapparaten. De
vestigingen in Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen zij kleiner maar beschikken beide ook over
een oefenruimte.
Wat wij bieden:
- Een parttime aanstelling (16-24 uur per week). Werkdagen en –tijden worden in overleg
vastgesteld;
- Een lerende en ondernemende organisatie waarbij het leveren van kwaliteit de norm is;
- Een salaris dat past bij je expertise en ervaring;
- Een gemotiveerd en gezellig team met diverse verbijzonderingen en specifieke
deskundigheden, dat gericht is op continue leren en verbeteren en (interdisciplinair)
samenwerken;
- Mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen via participatie in netwerken, projecten van de
praktijk, (master) opleidingen of anderszins.

Interesse?
Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met Tosca Ronde, te bereiken via mail:
tpronde@fysiotherapieronde.nl.Direct solliciteren? Richt je motivatiebrief aan Tosca Ronde en mail
deze met CV naar tpronde@fysiotherapieronde.nl.
Voor meer informatie ga naar www.fysiotherapieronde.nl.

