Vacature

Fysiotherapeut
Orofaciaal
Per 1 november

Fysiotherapie de Dommel /
DBZ fysio
Locatie Boxtel en Den Bosch

16-36 uur per week
Afhankelijk van jouw input
en wensen!

Wat je op een feestje vertelt
“Ik werk bij DBZ fysio / Fysiotherapie de Dommel in Boxtel en Den Bosch. Dit zijn twee bedrijven die sinds 1 januari
samen gegaan zijn en nog op zoek zijn naar een nieuwe, overkoepelende naam! J Elke collega heeft daar zijn eigen
specialisatie en we bieden ook diverse trainingen aan in de praktijk. Zelf houd ik me, samen met een collega, onder
andere bezig met kaakfysiotherapie. Wij vinden het vooral heel belangrijk om elke cliënt centraal te zetten en op zoek
te gaan naar een oplossing zonder daarbij ook de algehele gezondheid uit het oog te verliezen. Vaak bevindt die
oplossing zich binnen de praktijk, soms ook daar buiten. Samenwerken is het sleutelwoord. Ze willen voor die 9+
ervaring gaan en stralen dat als team ook uit!”
Wat je doet

Hoe ziet jouw droombaan eruit?

•

Wij vinden het erg belangrijk dat jij optimaal kan functioneren
op jouw werk. En dat je doet wat je leuk vindt en waar je goed in
bent. Hoe deze vacature exact ingevuld gaat worden is dan ook
sterk afhankelijk van jouw eigen wensen! Heb je zin om alleen
met kaakfysiotherapie bezig te zijn? Hiervoor hebben wij op dit
moment 16 uur beschikbaar, waarbij wij er vanuit gaan dat dit
alleen maar zal groeien. Vind je het echter juist ook leuk om
andere dingen te doen en andere klachten te behandelen? Dan
kunnen wij je een veel groter contract aanbieden. Dus twijfel
niet om te reageren: wij vertellen je graag alles over ons bedrijf
en samen kunnen we bekijken wat het beste bij je past.

•
•
•
•

Fysiotherapeut met
specialisatie orofaciaal

Is deze vacature jou op
het lijf geschreven?
Dan komen wij graag met je in
contact! Mail jouw motivatie en
CV naar:

•

Minstens 16 uur van je werkweek bestaat uit het
behandelen van kaakproblematiek
Als je wilt is er daarnaast ook volop ruimte om als
algeheel fysiotherapeut te werken / training te
geven aan klanten, revalidanten te begeleiden etc.
Je werkt op de locatie in Boxtel en Den Bosch
Je gaat de kaakfysiotherapie in Boxtel vormgeven,
naast de praktijk zit een tandarts.
Nieuwe ideeën? Dan krijg jij tijd om deze plannen uit
te voeren!
Je draagt bij aan een fijne werksfeer

Wij vragen

Wij bieden

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Een positieve instelling en lach op je gezicht
Een kartrekker, je wil vooruit!
Bereidheid om één avond te werken
Een diploma fysiotherapie en verbijzondering
orofaciaal (of in opleiding hiervoor)
Een betrokken houding en soms nét dat stapje extra
Je netjes je dossiervoering bij te houden

M.vandersteen@fysiotherapiededommel.nl
t.a.v. Mieke

Kijk ook eens op onze websites!

Bel voor meer info naar: 0411-624404

www.fysiotherapiededommel.nl
www.dbzfysio.nl

•
•
•
•
•
•
•

Een gevarieerde baan in een leuke setting
Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
Een ervaren kaakfysiotherapeut aan je zijde
waar je altijd op terug kan vallen
Ruimte voor nieuwe ideeën
Een héél leuk team en ontspannen
werksfeer
Een markconform salaris
Reiskosten vergoeding
Volledige studiekosten vergoeding
Bijdrage oudedagsvoorziening
En…. elke dag vers fruit! J

