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Gezocht (algemeen) fysiotherapeut  
Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Werken in een hecht team van gemotiveerde en gedreven fysiotherapeuten? Heb jij net 
als ons passie voor het vak, denk je in kansen en mogelijkheden en ben je net zo optimistisch en gedreven als wij? Dan is deze 
vacature voor jou! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beschrijving van de praktijk 
Kruijdenberg centrum voor fysiotherapie en fysiofit is een dynamische en vernieuwende praktijk in Alphen aan den Rijn met 
een regionale zorgfunctie. De praktijk stimuleert groei van haar fysiotherapeuten en laat deze zelf de ruimte om inhoudelijke 
beslissingen te nemen binnen de zorgproducten die wij leveren. Wij zien de fysiotherapeut als een centrale en zelfstandige 
speler in het beweegzorgveld en wij nemen als praktijk actief stappen om deze positie te ondersteunen. Dit doen we onder 
meer door het onderhouden en uitbreiden van onze samenwerkingsverbanden met 1e en 2e lijns zorgverleners. 

Onze bijzondere locatie is van alle gemakken voorzien, gelegen met uitzicht op een prachtig groen natuurgebied en beschikt 
over een eigen sportveld en meerdere oefenzalen. De praktijk is specifiek ingericht om het werkgemak van de fysiotherapeut te 
ondersteunen. Zo beschikken wij over een uitgebreide airco installatie, een ruime personeelsruimte met complete keuken, een 
digitale werkomgeving die volledig online is en hebben wij de ondersteuning van het secretariaat voor telefoon en 
administratieve taken. Dit draagt bij aan het werkgemak van onze fysiotherapeuten en helpt hun de focus te houden op het 
leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. 

Onze fysiotherapeuten vormen een hecht en gespecialiseerd team, waarbinnen er ruimte is voor overleg en respect is voor 
elkaars kennis en kunde. Met 5 verschillende disciplines zijn wij uitstekend in staat om kwalitatief hoogwaardige zorg te 
leveren. Wij onderscheiden ons door het leveren van zorgproducten voor o.a. knierevalidatie, kinderfysiotherapie, 
tendinopathie, echografie, BIBO trajecten, sportfysiotherapie, sportsteunzolen en manuele therapie.  

 

Functie omschrijving 
Wij zijn vanwege verloop binnen ons team zijn wij op korte termijn op zoek naar een algemeen fysiotherapeut met een brede 
interesse in het vakgebied. Binnen deze functie zal je diverse behandeltrajecten zien, variërend van aspecifieke lage 
rugklachten, nekklachten, schouderklachten tot de nabehandeling van VKB-reconstructie. Je bent thuis in de behandelkamer, 
maar ook het gebruik van de oefenzalen is jou niet vreemd.  

Deze functie bied je een uitgesproken kans om door te groeien in een nieuwe en moderne omgeving, veel kennis te vergaren 
van je directe collega’s en je eigen onderzoeks- 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/KMF 

- je hebt meer dan 2  jaar werkervaring binnen een vergelijkbare werksetting opgebouwd 
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- het is een pré om de specialisatie manueletherapie te hebben of te volgen 

- je bent een teamspeler en een ‘mensen-mens’ 

- je hebt een passie voor het vak fysiotherapie en haalt je dagelijkse voldoening uit het ‘beter maken’ van je patiënt 

- je hebt een flexibele instelling  

- je bent bereid om je verder te specialiseren binnen het vakgebied (of hebt dat reeds gedaan) 

- je bent bereid je in te zetten voor de praktijk en bij te dragen aan zorgverbetering  

 
Uren per week 
Bij aanvang 32 uur per week. Uitbreiding in uren is bespreekbaar naargelang de beschikbaarheid van de kandidaat. 
De praktijk hanteert ruime en flexibele openingstijden. Werktijden zijn daarom in overleg.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Het salaris is marktconform en afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het profiel? Stuur voor 30 juni 2020 je motivatiebrief en CV op naar 
info@kruijdenberg.nl 
 
Meer informatie over jouw toekomstige werkplek is te vinden op www.kruijdenberg.nl 
 


