Wat je op een feestje vertelt

Vacature

Handtherapeut
Ergotherapeut
Per… dat komen we samen overeen!

Fysiotherapie de Dommel
DBZ fysio
Locatie Boxtel en Den Bosch

Nader te bepalen
Liefst minstens 24 uur
Maar er is veel bespreekbaar!

“Ik werk bij het Handencentrum van de Dommel en DBZ fysio! Ze zijn zeer gespecialiseerd in handtherapie en de
praktijk maakt deel uit van een groter fysiotherapeutisch centrum met diverse specialisaties en
trainingsmogelijkheden. Ze werken tevens intensief samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en hebben daar ook een
behandelkamer op de afdeling bij de handchirurgen en hebben daarnaast nog een andere dependance in Den Bosch. Ze
bieden het complete plaatje rondom de handtherapie. Zij zien veel mensen die komen revalideren na een operatie
maar ook mensen met bijvoorbeeld overbelastingsklachten of artrose via de huisarts of reumatoloog. Samenwerken is
het sleutelwoord. De mens achter de klacht vinden zij ook erg belangrijk, ze willen voor die 9+ ervaring gaan en stralen
dat als team ook uit!”
Wat je doet

Hoe een dag eruit kan zien

•
•
•

Om 8 uur staat je eerste patiënt gepland. Je bent net iets eerder
zodat je even het weekend door kan nemen met collega’s. Je
ziet interessante letsels voorbij komen via de handchirurg en
vindt het leuk om te onderzoeken met welke klacht die ene
mevrouw door de huisarts naar je toe is gestuurd. Er is volop
ruimte voor jouw eigen inbreng en creativiteit. Hierna gezellig
met alle collega’s gezamenlijk lunchen en vervolgens ga je met
een patiënt het Videler protocol doen in de oefenzaal vol
mogelijkheden. Het houdt de dag lekker afwisselend. ’s Middags
overleg je nog met een collega over een gemeenschappelijk
project wat jullie op willen gaan zetten! Je dag zit er weer op!

•
•
Ergotherapeut
Met sterke voorkeur ervaring
in de hand

Is deze vacature jou op
het lijf geschreven?
Dan komen wij graag met je in
contact! Mail jouw motivatie en
CV naar:
M.vandersteen@fysiotherapiededommel.nl
t.a.v. Mieke
Bel voor meer info naar: 0411-624404

•

Je werkt als handtherapeut in ons handenteam
Je werkt op de locatie in Boxtel en Den Bosch
Je werkt intensief samen met collega’s: we hebben
een super leuk handenteam van 4 fysio’s en 1 ergo
en zoeken vanwege drukte een nieuwe aanwinst!
Je maakt spalken maar doet ook oefentherapie, wij
kennen geen scheiding tussen de handfysio- en
ergotherapeuten
Nieuwe ideeën? Dan krijg jij tijd om deze plannen uit
te voeren!
Je draagt bij aan een fijne werksfeer

Wij vragen

Wij bieden

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Een positieve instelling en lach op je gezicht
Een kartrekker, je wil vooruit!
Niet bang te zijn om te reageren; bij twijfel: DOEN! Wij
staan klaar om je te helpen bij wat nog onbekend is
voor je en leiden ook graag nieuwe collega’s op
Één avond kunnen werken zou erg fijn zijn
Een diploma ergotherapie
Bij voorkeur ervaring als handtherapeut
Een betrokken houding en soms nét dat stapje extra
Je netjes je dossiervoering bij te houden
Kijk ook eens op onze websites!

www.fysiotherapiededommel.nl en dbzfysio.nl

Een gevarieerde baan in een leuke setting
Fijne collega’s fysio/ergo/handtherapie!
Mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
Ruimte voor nieuwe ideeën
Een ontspannen werksfeer waar we van elkaar leren
Een markconform salaris
Reiskosten vergoeding
Studiekosten vergoeding
Vergoeding oudedagsvoorziening
En…. elke dag vers fruit! J

Wist je datje: Eind dit jaar krijgen wij een super gave nieuwe naam!

