Vacature: Bekkenfysiotherapeut (i.o.)
Ben jij die enthousiaste bekkenfysiotherapeut (i.o) die op zoek is naar een uitdagende baan? Help
jij graag mensen om het beste uit zichzelf te halen? Dan zoeken wij jou!

Wat zoeken wij?

We zijn op zoek naar een bekkenfysiotherapeut (i.o.) die ons team in Woudenberg komt
versterken. Je gaat samenwerken met onze bekkenfysiotherapeute die een prettige
samenwerking heeft met de huisartsen, verloskundigen en specialisten zoals gynaecologen
en urologen in de regio. Binnen de praktijk werk je nauw samen met andere collega's
vanuit verschillende specialisaties, zoals psychosomatische fysiotherapie, oncologische
fysiotherapie en manuele therapie. Er is ook een kinderbekkenfysiotherapeut werkzaam op
de locatie. Daarnaast heeft de praktijk een goede samenwerking met andere disciplines,
zoals het sociaal team en ergotherapeuten. Samen met onze bekkenfysiotherapeut ga je aan
de slag om de bekkenfysiotherapie binnen Woudenberg en omgeving verder uit te breiden.

Wat houdt het werk in?
o Het werken als bekkenfysiotherapeut op onze locaties in Woudenberg
o Samenwerken binnen een tof team therapeuten
o Een baan binnen een dynamische onderneming die bezig is met innovatie, curatieve
zorg, preventie en beweegproducten
o Je bent in het bezit van een diploma ZwangerFit en wil deze lessen ook geven
o Het geven van ZwangerFit & MamaFit lessen in de avonduren

Jouw talenten:
Je bent creatief, ruimdenkend en vindt het leuk om mee te denken in mogelijkheden en
ontwikkelingen. Naast jouw affiniteit met bekkenfysiotherapie sta je ook open voor
samenwerkingen binnen het team en daarbuiten, met andere specialismen en
zorgverleners. Daarnaast beschik je over een goede dosis communicatievaardigheden, ben
je klantgericht en vind je het leuk om proactief contacten te onderhouden met onze
verwijzers in de regio.

Wat kunnen wij bieden?
o
o
o
o
o
o
o

Samenwerking met een ervaren geregistreerd bekkenfysiotherapeut
Groeibaan in aantal uren, ook mogelijk i.c.m. algemeen fysiotherapie
Ruimte om innovatieve ideeën te ontwikkelen en te ontplooien
Afwisseling, uitdaging en plezier
Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling
Een gezellig en dynamisch team van collega’s
Locatie met een goede basis in multidisciplinaire samenwerkingen

Interesse in deze leuke baan?
Ben jij die gezellige, doorpakkende en ambitieuze bekkenfysiotherapeut (i.o.) die wij
zoeken en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar.
Geeresteingroep Locatie Woudenberg (de Schans en/of Geerestein)
t.a.v. Rianne Blankers
T: 033-2861983
E: vacature@geeresteingroep.nl

