Vacature huidtherapeut
De mobiele fysio- en huidtherapeut is een groeiende combinatiepraktijk in één. Wij bieden diverse soorten
fysiotherapie, oedeemtherapie, huidtherapie en zelfs cosmetische therapie voor een multidisciplinaire aanpak.
De praktijk richt zich op verzekerde en onverzekerde zorg en is gevestigd in Arnhem-zuid (Elderveld).
Wij zoeken per direct een:
Huidtherapeut, 24-40 uur M/V
(minimaal 24 uur met genoeg ruimte voor uitbreiding van uren)
Vacature omschrijving:
Graag zouden wij het spreekuur huidtherapie willen uitbreiden. De mobiele fysio- en huidtherapeut biedt een
uitgebreid pakket aan behandelingen zoals:
•
Laserbehandeling
•
Neogenplasmabehandeling
•
LPG CelluM6 Alliance® Endermologie
•
Peelings Skin Tech®
•
Dermapen®
•
Camouflagetherapie Lycogel®
•
Acnetherapie
•
Littekentherapie
•
Oedeemtherapie
•
Aanmeten therapeutische elastische kousen
•
Aanmeten diverse hulpmiddelen
•
Vaatafwijkingen
Je werkt als huidtherapeut op onze vestiging in Arnhem. De werktijden zijn deels overdag en eventueel deels in
de avond.
Functie eisen:
•
Je bent afgestudeerd HBO- huidtherapeut, bij voorkeur met enige jaren ervaring
•
Je hebt de Directe Toegankelijkheid Huidtherapie (DTH) cursus afgerond
•
Je staat ingeschreven bij Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
•
Je bent Lid van beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Huidtherapeuten (NVH)
•
Jou stijl van werken kenmerkt zich door zelfstandigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en oog voor
de behoeften van klanten
•
Je beschikt over eigen vervoer
•
Je bent enthousiast, flexibel, ondernemend en werkt graag samen met de andere huidtherapeuten aan
een sterke marktpositie van De mobiele fysio- en huidtherapeut
Aanbod:
•
Een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen initiatief en inbreng
•
Een divers patiëntenbestand
•
Een leuk team dat zich voor meer dan 100% inzet
•
Een contract met uitzicht op mogelijk vast dienstverband
•
Een salaris gebaseerd op opleiding en ervaring
•
De mogelijkheid tot verdere ontwikkeling d.m.v. cursussen
Voor meer informatie neem contact op met de praktijk, via mail of telefoon, zie hieronder.
Interesse? Wij ontvangen graag jouw CV met motivatie en foto!
Contactpersoon: Nicole van Heumen – Willink
E. info@demobielefysio-enhuidtherapeut.nl
T. 026-3811436
W. www.demobielefysio-enhuidtherapeut.nl
Sluitingsdatum van deze vacature: 14 januari 2022

