Kom jij ons team versterken?
Ben jij de bekkenfysiotherapeut die Het Bekkencentrum komt versterken? Laat het ons weten!
Wie zijn we?
Het Bekkencentrum is uniek in Nederland. We werken met tien bekkenfysiotherapeuten op vier verschillende
locaties. Wij zijn een centrum met gerenommeerde bekkenfysiotherapeuten en werken aan de verdere uitbouw en onderbouwing van het vak bekkenfysiotherapie. De bundeling van kennis, ervaring en samenwerking
met andere disciplines leidt tot een regionaal eerstelijns kenniscentrum voor bekken gerelateerde klachten.
Topzorg is ons doel!
Wie zoeken we?
Ben jij iemand die zoekt naar een uitdaging binnen een particuliere praktijk? Wil je voorop lopen in de ontwikkelingen binnen de bekkenfysiotherapie? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Je kan je tijd flexibel indelen
en kan ad hoc anticiperen op een veranderende situatie. Een grote mate van zelfstandigheid en pro-activiteit
is een grote pré om je te ontwikkelen binnen ons centrum.
Wat vragen we van je?
•
HBO fysiotherapie met specialisatie bekken (of in opleiding)
•
BIG geregistreerd en registratie in een kwaliteitsregister (CKR of Keurmerk)
•
Open staan voor vernieuwende ideeën en een moderne manier van werken
•
Mee willen werken aan innovatie in de zorgverlening
•
Sociaal vaardig, ondernemend en flexibel
•
Open staan voor nauwe samenwerking met andere disciplines
Wat bieden we je?
•
Onderdeel worden van een organisatie die de toon zet op gebied van kwaliteit en organisatie en die
door velen als voorbeeld wordt gezien
•
Een werkweek die bij jou past. Je kiest bij ons zelf het aantal uren dat je wilt werken (minimaal 12 tot
maximaal 40 uur per week)
•
Marktconforme salariëring
•
Studie- en scholingsfaciliteiten
•
Vergoeding voor Keurmerk Fysiotherapie
•
100% van de uren kan ingevuld worden met bekkenfysiotherapie
Interesse?
Heb je interesse om onze nieuwe collega te worden? Neem contact op met Sanne via (06) 52 63 55 51 of mail
naar solliciteren@b-fysic.nl

Welkom

