Vacature Kinderfysiotherapeute
Gezocht:
Enthousiaste zelfstandig werkende kinderfysiotherapeuten met ondernemers zin en een
aantal jaren aantoonbare werkervaring , die zin hebben in een nieuwe uitdaging en die
eventueel op termijn open staan voor partnerschap.

Deze reeds 10 jaar bestaande succesvolle Kinderfysio en Fysio Praktijk van SchaikDijcks is op zoek naar:


1 Kinderfysiotherapeute met de specialisatie Sensorische Integratie en enkele jaren
werkervaring in het werken in de eerste lijn of tweede lijn



1 Kinderfysiotherapeute met de specialisatie Kinderbekkenfysiotherapie of in opleiding
hiervoor



1 Kinderfysiotherapeute die deelneemt aan het TOP programma



Een ondernemende kinderfysiotherapeute die niet schroomt om nieuwe contacten te leggen en
initiatieven ontplooit om het cliënten bestand van de praktijk op peil te houden en uit te
breiden .



Bij gebleken geschiktheid staat ze staat open voor het op termijn aangaan van een
partnerschap binnen de Kinderfysio en Fysio Praktijk.



Een kinderfysiotherapeute die zelfstandig binnen ons team kan werken en meedenken en die
zo voor een mooie aanvulling kan zorgen



Goede verslag legging en persoonlijke administratie( declaraties e.d.) is voor ons essentieel!
De verslaglegging vindt in onze Praktijk plaats in Fysio Roadmap op Plus Niveau, ervaring met
dit programma is zeker een pré.

Wat wij bieden:


Een enthousiast en deskundig Team van 3 Kinderfysiotherapeuten, 1 Fysiotherapeut/
Oedeemfysiotherapeut, 1 Geriatrie Fysiotherapeut i.o., 2 Medisch Secretaresses/
Receptionistes en 1 Managing Director ( tevens gediplomeerd Kinderfysiotherapeut en
Kinderbekkenfysiotherapeut).



Diverse vestigingen in Rotterdam, Gouda en Alphen aan den Rijn.



Een gevarieerd patiënten aanbod, werk op diverse locaties, vaste patiënten, zorg
op maat



Stabiliteit



Scholing, kennis en de mogelijkheid tot verder groeien en jezelf verder te
ontwikkelen



Goede contacten en samenwerking met (huis)artsen, consultatiebureaus,
scholen, fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten.



Goede salariëring , die u voor een deel zelf kan beïnvloeden!



Ben jij de kinderfysiotherapeute die wij zoeken en ben je al een tijd op zoek naar een hele leuke
uitdaging, zelfstandigheid en ambieer jij partnerschap in een organisatie? Dan is deze baan
helemaal geschikt voor jou!

Het betreft 1 baan van 24 uur; 3 dagen in de week , 1 baan van 16 uur; 2 dagen in de week met een
uitbreidingsmogelijkheid naar 3 of 4 dagen in de week.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de wensen van de kandidaten staan wij ook open voor 1
baan van 5 dagen in de week gecombineerd met 1 of 2 part time banen.
Mail je brief en CV naar: kinderfysiotherapie1@tele2.nl

