Wat je op een feestje vertelt

Vacature

Fysiotherapeut
Vanaf 1 mei

DBZ fysio
Chopinstraat 18 in Den Bosch én
Molenpad 7 B in Boxtel

Min 24 uur met intentie
tot uitbouw naar max 36 uur

Werkzaam op beide locaties
Uren verdeeld over 4 dagen

Affiniteit met schouder,
training en tevens inzetbaar
als allrounder

Is deze vacature jou op
het lijf geschreven?
Dan komen wij graag met je in
contact! Mail jouw motivatie en
CV naar:
mhoezen@dbzfysio.nl t.a.v. Merel

“Ik werk bij DBZ fysio. Elke collega heeft daar zijn eigen specialisatie en we bieden ook diverse trainingen aan in de
praktijk. 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.
Zelf heb ik veel affiniteit met schouderklachten maar dat is zeker niet het enige wat ik leuk vind! Samenwerken met het
team is het sleutelwoord. De mens achter de klacht vinden wij allemaal erg belangrijk, we willen voor die 9+ ervaring
gaan en stralen dat als team ook uit!”

Wat je doet

Hoe een dag eruit kan zien

•

Om 8 uur staat je eerste cliënt gepland. Je bent net iets eerder
zodat je even het weekend door kan nemen met collega’s. Je
hebt een gevarieerde dag: Je behandelt één op één een aantal
cliënten in de behandelcabine en in de oefenzaal en tussendoor
begeleid je een groep Fysio Fitness en een revalidatiegroep. Je
krijgt er energie van dat die cliënt met lastige schouderklachten,
die je samen met een collega behandelt, ineens sprongen
vooruit maakt. Fijn om zo nauw te kunnen overleggen met
directe collega’s om samen de cliënt zo goed mogelijk te helpen.
Het zonnetje schijnt vandaag, je laatste training geef je dan ook
buiten aan de Dommel, op de achterplaats van de praktijk in
Boxtel.
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Je werkt als fysiotherapeut met (o.a.) als
aandachtsgebied de schouder, deze interesse deel je
met meerdere collega’s in de praktijk
Je kan tevens optreden als allrounder
Je werkt op locatie in Den Bosch en Boxtel
Je werkt intensief samen met collega’s
Je behandelt in de kamer, in de oefenzaal en mogelijk
soms aan huis (rijbewijs en auto zijn wenselijk)
Je geeft trainingen aan gemotiveerde kandidaten
Nieuwe ideeën? Dan krijg jij tijd om deze plannen uit
te voeren!
Je draagt bij aan een fijne werksfeer

Wij vragen

Wij bieden
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Een positieve instelling en lach op je gezicht
Een kartrekker, je wil vooruit!
Bereidheid om één avond te werken
Een diploma fysiotherapie
Scholing in schouderproblematiek of bereidheid om dit
op korte termijn te gaan doen
Bereidheid tot deelname aan het schoudernetwerk
Een betrokken houding
Je netjes je dossiervoering bij te houden

Bel voor meer info naar: 073-6142009
Kijk ook eens op onze website! Www.dbzfysio.nl
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Een gevarieerde baan in een leuke setting
Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
Ruimte voor nieuwe ideeën
Een héél leuk team en ontspannen werksfeer
Een markconform salaris
Reiskosten vergoeding
Volledige studiekosten vergoeding, mogelijkheid tot
scholing
Bijdrage oudedagsvoorziening
Een echo apparaat, mogelijkheid tot scholing hierin
En…. elke dag vers fruit! J
Www.fysiotherapiededommel.nl

