
Het leuke team van Fysiotherapie Groene Hart zoekt een:

Beginnend algemeen fysiotherapeut met  
interesse in chronische zorg en geriatrie 
Ben jij dit?
Jij bent beginnend fysiotherapeut en affiniteit met en/of interesse in chronische zorg en 
de ouder wordende mens. Je hebt nog niet alle ervaringen, maar wil wel graag 
groeien. Dat willen wij ook. 
Ons leuke en fijne collegiale team ontvangt je met open armen. 

Dit ga je doen
Je bent bereid om naast reguliere fysiotherapeutische behandelingen de zorg rondom 
chronische problematiek en de ouder wordende mens mede vorm te geven. Je gaat 
aan de slag in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, maar je voelt je ook goed 
bij contacten met gezinsleden, mantelzorgers en (op termijn) buurtzorg of 
het sociale domein.

Dit neem je mee
• Een afgeronde opleiding fysiotherapie, BIG geregistreerd en 

geregistreerd in een erkend kwaliteitsregister (CKR of Keurmerk);
• Affiniteit met chronische zorg en/of geriatrie. Je hoeft nog niet 

opgeleid te zijn in deze richting (mag wel uiteraard);
• Je behandelt zelfstandig (thuis en in de praktijk) en soms in groepsverband;
• Je zet je in voor een goede samenwerking;
• Je hebt een positieve werkhouding en passende administratieve afhandeling;
• Je bent een teamplayer met een gezonde dosis humor.
 
Wij bieden
• Maandelijks een fijn bedrag op je rekening want er is meer dan werk alleen
• Goede overige arbeidsvoorwaarden;
• Een zelfstandige functie in een gevarieerd, dynamisch en collegiaal team met diverse specialisaties;
• Multidisciplinaire samenwerking;
Je start met 16-20 uur per week, maar we groeien snel. Uitbreiding zal naar verwachting snel zijn.

Meer informatie? 
Bel: 0182 - 61 00 63 en vraag naar Margot van Kampen (praktijkeigenaar)
Solliciteren? Stuur je motivatie en CV naar management@fysiotherapiegroenehart.nl
We kunnen een creatieve manier van solliciteren, bijvoorbeeld met een kort filmpje, ook erg waarderen.
Fysiotherapie Groene Hart is een dynamische fysiotherapiepraktijk in het Groene Hart met vestigingen in 
Waddinxveen, Boskoop en Zevenhuizen. We werken met een goed team van algemeen en gespecialiseerde 
fysiotherapeuten. 

Bekijk meer op: fysiotherapiegroenehart.nl

Samen naar beter bewegen

groeit


