VOOR EEN MODERNE EN VOLLEDIG INGERICHTE EN AMBITIEUZE PRAKTIJK VOOR
FYSIOTHERAPIE EN REVALIDATIE-/TRAININGSRUIMTE MET EEN SPECIFIEK
CONCEPT IN ZUID HOLLAND ZOEKT INFYSIO EEN

AMBITIEUZE, ERVAREN EN GASTVRIJE
FYSIOTHERAPEUT
MANUEELTHERAPEUT
ECHOGRAFIST (IO) (M/V)
UITGANGSPUNT
Gaat je hart sneller kloppen als jouw vakinhoudelijke
wensen en behoeften ingevuld worden en wil je elke dag
jouw best mogelijke fysiotherapeutische zorg aan
mensen leveren? Behoort behandeling, preventie én
leefstijl tot jouw domein? Begrijp je ook dat de huidige
zorg en de mensen veel meer van jou vragen dan goede
therapie alleen? En houd je van de uitdaging om
gezamenlijk een dynamische praktijk op te bouwen,
mede vorm te geven en te leiden? Dan zoeken we jou!

DIT BEN JIJ
De ambitie is hoog, dat spreekt je aan. Je neemt geen
genoegen met de status quo, maar prikkelt jezelf en
anderen met kritische vragen en zoekt samen naar
antwoorden en oplossingen.
Je bent vooral niet 'vastgeroest' en/of te beroerd om
aan te pakken. Je bent erg gastvrij. Je beschikt over een
gezonde dosis humor.
Je bent mede-vormgever in grote vrijheid. Dat vraagt
een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Er wordt gewerkt vanuit het 3C model (in gesprekken
toegelicht). Samen met de praktijkeigenaren ben je
verantwoordelijk voor :
Het fundament: de dagelijkse fysiotherapeutische
behandelingen met passende dossiervorming
(declaraties, telefonie en afspraken worden voor je
geregeld).
De waarde: Beschikbare kennis en expertise optimaal
'verkopen' aan patiënten, verwijzers en klanten. Van
patiënten (declaratiesfeer) tot klanten (zelf betalen).
De creatie: Je bouwt, beschouwt, verfijnt en
optimaliseert behandelplannen, revalidatieplannen
en beweegplannen gericht op het actief ‘bewegen van
mensen’. Van stoornis tot en met participatie.

AANBOD
Een functie met heel veel vrijheid en ruimte met eigen
invloed binnen een ambitieuze, snel schakelende
dynamische en platte organisatie. Je hebt werkelijk alles
tot je beschikking. Mooie praktijkruimtes, grote
revalidatie, sport-/beweegruimte met
trainingsapparatuur en veel vrije ruimte, echografie,
schockwave en een gratis lunch. Er is veel ruimte voor
inhoudelijke na-/bijscholing.
Natuurlijk krijg je geen standaard, maar juist een
uitdagend arbeidsvoorwaardenpakket, passend bij jouw
ervaring. Met vaste en variabele elementen. Je groeit mee
met succes.

SOLLICITEREN
Pas je in het plaatje, solliciteer dan vandaag nog! Mail je (korte) motivatie en CV naar: info@infysio.nl
Heb je vragen bel dan met InFysio op: 070-3206157

