Handencentrum de Dommel is op zoek naar een enthousiaste collega

Handtherapeut Fysiotherapeut/ergotherapeut
voor ongeveer 24-36 uur per week.

Wij zoeken een collega die het leuk en uitdagend vindt om cliënten met
handproblematiek te behandelen. Het betreft zowel conservatieve trajecten als post
operatieve revalidatie.
Binnen onze praktijk stellen wij de patiënt centraal. Fysiotherapie, ergotherapie en
handtherapie hebben veel raakvlakken. Het is dan ook essentieel dat je goed
multidisciplinair kunt samenwerken en dit ook leuk vindt. Wij streven naar kwalitatieve en
complete zorg. Wij onderhouden als praktijk goede contacten met zorgverleners in de
omgeving zoals de plastische chirurgie, reumatologie en orthopedie. Contact kunnen
leggen en kunnen samenwerken met specialisten is van groot belang. Daarnaast wordt
binnen ons eigen team (handtherapeuten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten)
intensief samen gewerkt.
Passie, creativiteit en flexibiliteit staan hoog in het vaandel!
Wij vinden het belangrijk dat jij jezelf continu blijft ontwikkelen en er is dan ook volop
ruimte voor interne/externe opleiding/bijscholingsmogelijkheden. Wekt dit je interesse?
Het profiel:
- Je bent in het bezit van een diploma van de opleiding fysiotherapie of ergotherapie.
- Je hebt een toonaangevende opleiding gevolgd binnen de handtherapie
- Je hebt ten minste 1 jaar ervaring in de handtherapie.
- Je hebt ervaring met spalken maken.
- Je bent bereid cursussen c.q. opleidingen te volgen.
- Je staat geregistreerd in het kwaliteit register.
- Je kunt zowel prima alleen werken als goed samenwerken.
- Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en een hoog inlevingsvermogen in
anderen.
-Je bent betrokken bij je cliënt en onze praktijk en bent accuraat in verslaglegging en
bedrijf procedures. Wij zijn namelijk een plus praktijk.
-Je streeft naar continue verbetering van jouw kennis en vaardigheden en dat van je
team.
- Je bent flexibel en bereid om mogelijk 1 avond te werken.
-Je staat positief in het leven, bent van nature vrolijk en hebt zin in een nieuwe uitdaging!
Wij bieden:
Een gevarieerde baan in een modern handencentrum en fysiotherapeutische praktijk met
volop mogelijkheden tot ontplooiing in een fijn team. Er wordt binnen de handtherapie
zowel gewerkt op locatie Den Bosch (in het Jeroen Bosch Ziekenhuis) als op locatie

Boxtel (multidisciplinair Handencentrum). Mogelijk is uitbreiding van uren toekomstig
mogelijk. Er zal uiteindelijk op beide locaties worden gewerkt.
Meer informatie over onze praktijk en verbijzonderingen vind je op
www.fysiotherapiededommel.nl en op handencentrumdedommel.nl
Interesse? Wij zien je CV graag tegemoet!
Fysiotherapie de Dommel / Handencentrum de Dommel
Molenpad 7b
5281 JV Boxtel
T.a.v. Carlo Spee
Of per e-mail: c.spee@fysiotherapiededommel.nl

