Vacature Psychosomatische fysiotherapeut in Hoogeveen
Wij, bij Fysiotherapie Friso in Hoogeveen, zijn op zoek naar een Psychosomatische fysiotherapeut
voor gemiddeld 3 dagen in de week met mogelijkheden voor meer dagen.
WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken op korte termijn een psychosomatische fysiotherapeut voor gemiddeld 21 uur per week.
Je verricht fysiotherapeutische onderzoeken en behandelingen. Je hebt affiniteit met complexere
zorgvragen, je bent enthousiast, leergierig en weet van aanpakken. Ook ben jij proactief,
ondernemend, stabiel en je kunt in een breder kader denken.
WIJ VRAGEN
Je hebt een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie met een afgeronde specialisatie Psychosomatiek.
Verder heb je bij voorkeur een aanvullende opleiding of werkervaring met patiënten met chronische
pijn. Je houding is klantvriendelijk en je bent sociaal vaardig zowel in de contacten met patiënten als
met jouw toekomstige collega’s.
Ben jij een dynamisch persoon die graag het initiatief neemt? Sta jij stevig in je schoenen en ben je
ambitieus? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren!
FUNCTIE-EISEN
•
•
•
•
•
•
•

Je bent BIG-geregistreerd;
Je bent bereid om eventueel naar de toekomst toe op meerdere locaties te werken en bent
in het bezit van rijbewijs en auto;
Je verricht fysiotherapeutische diagnostiek;
Je voert zelfstandig (onderdelen van) de behandelplannen uit;
Je vindt het prettig om samen te werken in een team.
Vanuit jouw eigen deskundigheidsgebied geef je adviezen aan de andere behandelaren van
het team.
Je bent stressbestendig, flexibel en beschikt over voldoende zelfvertrouwen en een goed
relativeringsvermogen.

WAT BIEDEN WIJ?
Wij bieden eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast
dienstverband, in een uitdagende functie binnen een op kwaliteit gericht, enthousiast team.
Salariëring is afhankelijk van ervaring en leeftijd. Werken in een kleine praktijk met veel
mogelijkheden en vrijheid. Goed overleg met artsen en specialisten.
Informatie bij Fysiotherapie Friso : 0528 263 402 ( Arwin Friso)

