Wie zijn wij:
Wij zijn een groeiend gezondheidscentrum van verschillende disciplines onder één dak. Binnenkort
gaan wij verder onder de naam “Gezondheidscentrum De Behandelbank”.
Wij bieden diverse soorten fysiotherapie, oedeemtherapie, huidtherapie en zelfs cosmetische
therapie. Daarnaast is er een ergotherapeut, diëtiste, prikpost, reizigersverpleegkundige en worden
diverse beweeggroepen aangeboden, zoals COPD, post covid, looptraining, etc. Onderling bestaat
tussen de collega’s een goede samenwerking, waardoor de patiënt een compleet pakket aan
behandelingen aangeboden kan krijgen. Ook heeft de praktijk een samenwerking met het Rijnstate
Ziekenhuis
en
diverse
netwerken.
Vacature Geriatriefysiotherapeut voor 20/32 uur per week (per direct beschikbaar)
Wij zoeken een enthousiaste teamspeler die de competenties en de wil heeft om in een zelfsturend
team te werken. Je staat open voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en toont initiatief. Je
beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling.
Wat vragen wij:
 Gediplomeerd geriatriefysiotherapeut/ of hiervoor studerend
 Je hebt ervaring / affiniteit met zowel de somatische als de psychogeriatrische ouderzorg
 Je bent BIG geregistreerd en ingeschreven bij het CKR
 Eventueel ingeschreven bij Chronisch Zorg Net
 In bezit van rijbewijs en auto
 Kennis van Fysiomanager
Functieomschrijving:
 Onze (oudere) patiënten behandelen zowel in de praktijk als aan huis, of in een zorginstelling
 Je geeft individuele- en groepslessen in onze uitgebreide oefenruimte
 Je schrijft nieuwe patiënten in en geeft hen voorlichting
 Goede zorg te leveren aan de patiënten in nauw multidisciplinair samenwerkingsverband
 Je werkt actie mee aan uitbreiding van onze praktijk d.m.v. jouw expertise
Als fysiotherapeut ben je verantwoordelijk voor het opstellen van behandelplannen en het tijdig
uitvoeren hiervan. Je legt dit alles vast in dossiers. Ook vertegenwoordig je de fysiopraktijk naar buiten
toe (richting huisartsen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen e.d.). Je dient zelfstandig te kunnen werken
(dit betreft het zelfstandig voeren van consulten), maar ook in teamverband met de andere collega’s
binnen de praktijk.
Wij bieden:
 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 jaarcontract met uitzicht op mogelijk vast dienstverband
 Afhankelijk van je ervaring een marktconform salaris, plus vakantiegeld
 Mogelijkheid tot verder ontwikkeling d.m.v. cursussen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.
Interesse? Wij ontvangen graag jouw CV met motivatie en foto.

Contactpersoon: Nicole of Dennis van Heumen ✉ info@behandelbank.nl 📱 026-3811436
www.behandelbank.nl

