FYSIO CENTRUM SENGERS

Wij zoeken
een collega!
Voor onze multidisciplinaire moderne fysiotherapie praktijk zijn we op zoek naar een gemotiveerde, leuke
collega met een specialisatie, bij voorkeur Sportfysiotherapie of Bekkentherapie (i.o.). Ook therapeuten met
andere specialisaties zijn welkom om te solliciteren. Heb jij net zo als je collega’s passie voor het vak, denk je
in kansen en mogelijkheden en ben je net zo ambitieus en gedreven als wij? Dan is dit de vacature voor jou!

Beschrijving van de praktijk

Wat bieden wij?

FysioCentrum Sengers is een moderne praktijk in het centrum

• Een uitdagende en afwisselende baan

van Haaksbergen. De praktijk onderscheidt zich voornamelijk

• Een baan in loondienst met een vast aantal uren per week,

met haar kennis op het gebied van rug problematieken.

minimaal 20 uur, uit te bouwen tot fulltime.
• Een innovatie, moderne, open werkomgeving met een

Daarnaast bieden wij Manuele therapie, Sportfysiotherapie,

enthousiaste collega’s.

Oedeemtherapie, Handtherapie, Functionele Osteopathie,

• Voldoende ontwikkelingsmogelijkheden

Orthopedische revalidatie, Dry Needling, Viscerale therapie,

• Reiskosten vergoeding

Runningtherapie, Medical taping, Mulligan therapie en

• Scholingskosten vergoeding

medische trainingstherapie.

We hanteren een actieve en sportieve aanpak welke dagelijks met

INTERESSE?

patiënten in de oefenruimte in praktijk wordt gebracht. Hiernaast
onderhouden wij contacten met sportverenigingen.

Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan
het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met CV naar

Wat wordt er van je verwacht?

info@fysiocentrumsengers.nl

• Minimaal 2-3 jaar werkervaring als fysiotherapeut
• Een afgeronde opleiding fysiotherapie en BIG/CKR registratie
• Master opleiding (sport), bezig/afgerond is een pré
• Gedreven, stressbestendig, ambitieus, flexibel, communicatief

Mocht je na het lezen van deze vacature nog vragen
hebben dan kun je contact opnemen met Sjoerd Sengers
tel. 053 - 231 08 38, www.fysiocentrumsengers.nl

sterk, pro actieve houding, zelfstandig en ondernemend

?

KOM JIJ ONS TEAM
VERSTERKEN?

Blankenburgerstraat 37 | 7481 EA Haaksbergen | info@fysiocentrumsengers.nl

www.fysiocentrumsengers.nl

