
Manueeltherapeut (i.o)        

Ben jij die enthousiaste manueeltherapeut die op zoek is naar een uitdagende baan? Ben 
jij sportminded en ondernemend ingesteld? Werk jij graag in een sportieve dynamische 
omgeving? Dan zoeken wij jou!  
 

Wat zoeken wij?: 
Wij zijn op zoek naar een manueel therapeut die ons team in Amersfoort komt 
versterken. Je mag al afgestudeerd zijn, maar je bent zeker ook welkom als je nog in 
opleiding bent. Als manueel therapeut ben jij diegene die ons team komt versterken met 
extra kennis en vaardigheden en elke casus een uitdaging vindt om er het beste uit te 
halen. 
Onze locatie is gevestigd in Amerena met een dynamische en zeer sportieve omgeving. 
Amerena is een sportcomplex met meerdere zwembaden, een grote sporthal en een 
gezellige centrale horeca. Er zijn 3 behandelkamers, een veelzijdige eGYM ruimte, 
buitensport ruimte, een (kracht) fitnessruimte en tevens oefenzaal. Door het brede 
aanbod in een (top)sportsetting is het mogelijk om out of de box te denken en te trainen 
met jouw patiënten. Wij zoeken dan ook een ondernemende manueel therapeut met 
affiniteit voor (top)sport en samenwerken, die ons team met fysiotherapeuten en fitness 
collega’s komt versterken.  

Wat houdt het werk in?: 
o Het werken als manueeltherapeut op onze locatie in Amersfoort 
o Een zeer gemotiveerd en sportief team collega’s 
o Samen werken met een collega manuele therapie, kinderfysiotherapeute, 

fysiotherapeuten en fitness medewerkers 
o Samenwerkingen met lokale verenigingen, de KNZB, buurtsportcoaches, 

huisartsen en specialisten 
o Een baan binnen een dynamische onderneming die bezig is met innovatie, 

curatieve zorg, preventie en beweegproducten 
o Het begeleiden van een sportteam in de avonduren  
o Een werkplek midden in een bruisend (top)sportcomplex 

Jouw talenten: 
Je hebt affiniteit met (top)sport, houdt van een grote mate van variatie in je werk en kan 
zelfsturend zijn in jouw ontwikkeling en werkzaamheden.  Je bent creatief, ruimdenkend 
en vindt het leuk om mee te denken in mogelijkheden en ontwikkelingen. Daarnaast 
beschik je over een goede dosis communicatievaardigheden, ben je klantgericht, vind je 
het leuk om proactief contacten te onderhouden met onze verwijzers, 
samenwerkingspartners binnen Amerena en in de regio. 

Wat kunnen wij bieden?: 
o Werken op een unieke werkplek binnen een (top)sportklimaat  
o Groeibaan in aantal uren 
o Ruimte om innovatieve ideeën te ontwikkelen en te ontplooien 



o Afwisseling, uitdaging en plezier 
o Marktconform salaris  
o Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling 
o Een gezellig sportief team van collega’s  

  

Interesse in deze leuke baan?: 
Wij zien je sollicitatie brief en CV graag tegemoet voor  
Stuur deze naar onderstaand mailadres of bij vragen staan wij je graag te woord. 
 
Geeresteingroep Locatie Amerena  
t.a.v. Pia Haitsma  
De Velduil 2  
3815 XT Amersfoort  
T: 033-2861983 
E: vacature@geeresteingroep.nl 


