Vacature: Geregistreerd (kinder)bekkenfysio (i.o.), dagen in overleg op een
van onze locaties in regio Haaglanden
Wie zijn wij?
Wij zijn FysioPelvis, het bekken(bodem)centrum van regio Haaglanden waar wij dagelijks vrouwen,
mannen én kinderen met succes en plezier helpen met klachten in het bekken(bodem)gebied. Wij
werken samen als een hecht, steeds groter wordend team en dat is uniek. FysioPelvis heeft grote
ambities om verder te groeien. Dat betekent niet alleen dat wij als team gaan groeien maar gaan ook
gaan wij uitbreiden in specialistische behandelingen en onderzoeksmogelijkheden. Lijkt het je leuk
om bij ons team te komen? Ben je het zat om overal steeds de eenpitter te zijn? Werk je graag samen
met collega’s? Vind je een goede en gezellige werksfeer belangrijk? En houd jij van korte lijntjes? Dan
is deze functie wat voor jou! Hieronder lees je er alles over:
Dit vind je leuk:
• Werken in Rijswijk, Den Haag, Pijnacker of Zoetermeer
• Een grote en gevarieerde patiëntendoelgroep
• In teamverband cases bespreken en oplossen
• Regelmatig bij elkaar komen voor hapjes en drankjes (we hebben een hoop in te halen als we
dit weer mogen)
• Het plannen/verzetten/herinneren van afspraken, aanmaken van patiëntenkaarten en het
aannemen van telefoontjes wordt voor ons verzorgd.
• Werken in gezondheidscentra met huisartsen om de hoek en korte lijntjes. (geen lontjes)
Hier herken jij jezelf in:
• Geregistreerd (kinder)bekkenfysio (i.o.)
• Samenwerken met (kinder)bekkenfysiotherapie collega's binnen dezelfde praktijk
• Sterk in het doen van gedegen onderzoek bij patiënten
• Goed communiceren en werken in een groot team
• Gezelligheid en laagdrempeligheid zijn belangrijk
Dit zoek je in een baan:
• Eerlijk salaris
• Vakantiedagen in overleg naar behoefte. Als je maar belooft dat je terugkomt.
• Indien nodig, overname van je studieschuld
• Tegemoetkoming kosten KRF
• Ongekend goede werksfeer. Met collega's waar je blij van wordt.
• Direct van start met twee volle dagen
• Je werkt samen met een collega op een van de locaties in de gezondheidscentra
• Aanwezigheid van Maple en flowmeter
• Veel kennis binnen de praktijk van kinderbekken, dry needling, binnenkort echo, seksuologie
Solliciteer!
Spreekt dit je aan? Solliciteer dan nu via info@fysiopelvis.nl of bel naar 0612934208, wij nodigen je
graag uit voor een gesprek!
Website: https://www.fysiopelvis.nl/vacature-bekkenfysiotherapeut/

