Ter versterking van ons team zoeken wij een ondernemende, breed
geïnteresseerde fysiotherapeut voor 24 uur per week.
Onze praktijk is gevestigd binnen het gezondheidscentrum Piushaven in Tilburg.
In dit centrum werken we met diverse medische specialisten en zorgprofessionals
samen onder één dak om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Alle eerstelijns
disciplines zijn binnen het gezondheidscentrum vertegenwoordigd.
Fysiotherapie van de Braak en Maas is een vooruitstrevende praktijk voor fysio- en
manuele therapie. Naast reguliere fysiotherapie, beschikken wij over specialisaties ten
aanzien van manuele therapie, sportrevalidatie, geriatrie, kinderfysiotherapie, dryneedling en vanaf mei echografie. We werken met een team van 6 enthousiaste
gedreven specialisten met een proactieve houding. Binnen onze praktijk leren we van
elkaar door gebruik te maken van elkaars expertise. Wij zoeken bij voorkeur een collega
die zich wil specialiseren, of al gespecialiseerd is. Er is binnen onze praktijk veel ruimte
voor eigen initiatief en ontwikkeling. We staan open om je hierbij te faciliteren!
Wij vragen:
• afgeronde opleiding Fysiotherapie inclusief BIG-registratie
• een enthousiaste teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel
• sociaal vaardig in zowel de contacten met patiënten als met collega’s en in
netwerken
• goede communicatieve vaardigheden
• bereidheid tot specialisatie

Wij bieden:
• marktconform salaris
• gezellige informele praktijk in een moderne dynamische werkomgeving
• innovatieve praktijk met een uitstekend geoutilleerde oefenzaal
• prettige multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met korte lijnen
• mogelijkheid om opleidingen/cursussen te volgen
• 24 uur per week met doorgroeimogelijkheden
• arbeidscontract voor bepaalde tijd met uitzicht op vast dienstverband
Spreekt onze praktijk en deze functie jou aan, denk je dat jij binnen ons team past en iets
zou kunnen toevoegen aan onze praktijk?
Solliciteer dan op deze functie door je motivatie en CV te mailen naar
info@vdbraakenmaas.nl ten name van Hans Maas. Je motivatie en CV dienen binnen te
zijn vóór 16 april 2019. De vacature gaat bij voorkeur in op 1 mei 2019.

