Beschrijving van de praktijk
Kruijdenberg centrum voor fysiotherapie en fysiofit is een jonge en vernieuwende praktijk in Alphen aan den Rijn,
gehuisvest in een gloednieuw pand. De praktijk onderscheidt zich voornamelijk op het gebied van knierevalidatie,
sportfysiotherapie en manueletherapie. Er wordt gewerkt in sub-teams met elk hun eigen specialisatie. Intensief
samenwerken binnen de verschillende teams is hierbij van groot belang. Het team bestaat uit 9 fysiotherapeuten (5
masters), 3 begeleiders sportlessen en een office manager. De praktijk is HKZ gecertificeerd en maakt uitsluitend
gebruik van de nieuwste apparatuur en behandelmethodes. We hanteren een actieve en sportieve aanpak welke
dagelijks met patiënten in twee ruime oefenzalen in praktijk wordt gebracht. Hiernaast onderhouden wij contacten
met sportverenigingen en hebben wij directe samenwerkingen met orthopeden en verwijzers.
Functie omschrijving
Als junior fysiotherapeut in het team sport werk je in het verlengde van de senior sporttherapeuten. Je bent
verantwoordelijk voor het uitvoeren van deeltrajecten in de sportrevalidatie (voorste kruisband, meniscus- en enkelscopie en patella-femorale problemen). Je zal betrokken worden in het diagnostisch proces en tussentijdse evaluaties
die door de senior worden uitgevoerd. Jouw vaardigheden om afwijkingen te signaleren en proactief om te gaan met
het bijstellen van trainingsdoelen staan centraal om deze werkwijze succesvol te laten verlopen.
Via een intern opleidingsplan zullen je vaardigheden bij het trainen van patiënten binnen de sportrevalidatie worden
aangescherpt. Door de dagelijkse intensieve samenwerking biedt deze functie je de kans om in een korte tijd veel te
leren van ervaren sportfysiotherapeuten en jezelf op dit gebied sterk te ontwikkelen.
Functie eisen
Om voor deze functie in aanmerking te kunnen komen, voldoe je aan het volgende profiel:
⁃
je beschikt over een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie met inschrijving in het CKR
⁃
je bent competent in het uitvoeren van oefentherapie en de GME's zijn bekend gebied
⁃
je bent bekend met werken met moderne fitnessapparatuur
⁃
je bent bekend met de in's en out's van spel- tot performance sporten
⁃
je bent fulltime beschikbaar
⁃
je hebt een flexibele instelling
⁃
je beschikt over een goede zelfreflectie en hebt een uitstekend beeld van je eigen competenties
⁃
je bent secuur en proactief en daarmee goed in staat om de door jou genomen stappen over te dragen
⁃
je hebt een actieve houding binnen het vak en je bent bereid om te werken aan kwaliteitsverbetering
⁃
je hebt ambitie en bent gedreven om het beste uit jezelf en het vak te halen
⁃
je hebt aantoonbare affiniteit met sport en bewegen
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Gezocht junior fysiotherapeut binnen team sport
Wegens groei in onze praktijk zijn we per direct op zoek naar een junior fysiotherapeut binnen team sport. Werken in
een jong team van gemotiveerde en gedreven fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in orthopedische
behandeltrajecten en sportgerelateerde klachten? Op zoek naar een kans om te kunnen werken voor een instelling die
op regionaal niveau bekend staat om haar specialistische kennis en heldere aanpak?
Deze functie biedt je als beginnende fysiotherapeut de kans om in samenwerking met de senior sportfysiotherapeut
onderdeel uit te maken van het team sport binnen Kruijdenberg centrum voor fysiotherapie en fysiofit.
Heb jij net zo als je toekomstige collega's passie voor het vak, denk je in kansen en mogelijkheden en ben je net zo
ambitieus en gedreven als wij ? Dan is dit de vacature voor jou!

je hebt aantoonbare ervaring met het werken binnen de doelgroep van deze functie
je hebt een CIOS vooropleiding
je hebt sport op een hoog of professioneel niveau beoefend
je bent per direct beschikbaar

Uren per week
De uren per week zullen variabel zijn en naar verwachting bij aanvang van de functie ronde de 15 uur per week
bedragen. Doorgroei naar fulltime wordt verwacht binnen 6 maanden. De praktijk hanteert ruime en flexibele
openingstijden. Werktijden zijn daarom in overleg. Arbeidsvoorwaarden Het salaris is afhankelijk van het aantal te
werken uren en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Binnen de praktijk is er genoeg ruimte voor persoonlijke groei.
Interesse?
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het profiel? Stuur dan voor 1 januari 2014 je motivatiebrief met CV
naar kasper@kruijdenberg.nl. Mocht je na het lezen van deze vacature nog vragen hebben dan kun je contact
opnemen met Kasper Kruijdenberg via 0172-473887.
Meer informatie over jouw toekomstige werkplek is te vinden op www.kruijdenberg.nl
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Functie pre's
⁃
⁃
⁃
⁃

