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Gezocht (junior)fysiotherapeut  
Werken in een jong team van gemotiveerde en gedreven fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in 
orthopedische behandeltrajecten en sport-gerelateerde 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? 
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! 
 
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 manuele therapie. 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. Daarnaast onderhouden wij contacten met sportverenigingen en hebben wij directe 
samenwerkingen met orthopeden en verwijzers.  
 
Functie omschrijving 
Als junior fysiotherapeut kom je in deze functie te werken in het team manuele therapie. Je werkt nauw samen 
met de 3 aanwezige manueel therapeuten en zal diagnostiek en behandeling in teamverband uitvoeren. Je 
werkzaamheden bestaan uit het voortzetten en bijstellen van het voorop uitgezette behandelplan van de 
manueel therapeut. Lokale mobilisatietechnieken gaan een belangrijke rol spelen, maar ook 
oefentherapeutische behandelplannen zullen dagelijks aan bod komen. 
Deze functie bied je een uitgesproken kans om veel kennis te vergaren van je directe collega’s en je eigen 
onderzoek- en behandeltechnieken naar een hoger niveau te tillen. 
 
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 lokale mobilisaties en hebt interesse in de specialisatie manuele 

therapie 
- je bent in staat een gedegen oefenprogramma uit te voeren met een individuele patiënt 
- je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen 
- je bent fulltime beschikbaar/oproepbaar  
- 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 
 
Uren per week 
Deze functie betreft een groeifunctie. Bij aanvang 20 uur per week en verwacht wordt dat afhankelijk van de 
inzetbaarheid van de kandidaat deze functie tegen het eind van het jaar fulltime is. De praktijk hanteert ruime 
en flexibele openingstijden. Werktijden zijn daarom in overleg.  
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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? 
Graag willen ook wij jou als geïnteresseerde in deze functie een keer persoonlijk ontmoeten. Om dit mogelijk te 
maken wijken we af van de klassieke methodes voor solliciteren en organiseren wij een banenborrel op vrijdag  
27 juni vanaf 19:00 uur en op zaterdag 5 juli vanaf 14:00 uur. 
 
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het profiel? Meld je dan aan voor de banenborrel door een 
mail te sturen naar kasper@kruijdenberg.nl en stuur hier de volgende gegevens in mee: 
- je CV 
- een herkenbare recente foto van jezelf 
- de dag waar je voorkeur naar uit gaat voor de banenborrel 
 
Indien je CV voldoende aansluit op de functie-eisen, ontvang je van ons een bevestiging van deelname en de 
benodigde informatie over de banenborrel en wat je daarvan kan verwachten. 
 
We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten op een van deze banenborrels. 
Meer informatie over jouw toekomstige werkplek is te vinden op www.kruijdenberg.nl 
 


