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Met deze missie werken wij dagelijks samen met onze patiënten aan hun doelen en herstel. Persoonlijk, adviserend,
professioneel en kundig, zo worden wij door onze patiënten gezien.
Ga jij met ons deze uitdaging aan?

-

Vast salaris tussen €3.033,00 en €3.726,00 fulltime op basis van opleiding en werkervaring.
Volledige vergoeding deelname kwaliteitsregister en intervisie uren.
Persoonlijk opleidingsbudget en eventueel overname van studiekostenbeding.
Extra vakantiedagen bovenop de wettelijke norm.
Vergoeding overuren.
Reiskostenvergoeding.
8% vakantiegeld.
Afhankelijk van jouw ervaring en behoeftes extra ondersteuning/begeleiding van de teamleider.
Ervaren gespecialiseerde collega’s waaronder 2 manueel-, 4 sport-, 1 kinderfysiotherapeut en een osteopaat (i.o.).
Een leuke onderlinge werksfeer in sportief team.
Deelname aan multidisciplinaire netwerken (knienetwerk, schoudernetwerk).
Een ruime, lichte werkplek met voldoende mogelijkheden om jouw creativiteit te stimuleren.

Wij vragen:
-

Je hebt een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie met inschrijving in het BIG register.

-

Je hebt 0 tot 4 jaar werkervaring in de fysiotherapie.

-

Je bent bereid om 4 tot 5 dagen per week bij ons te werken.

-

Je bent bereid om minimaal 1 avond te werken

-

Je bent zelfstandig en wilt jezelf verder ontwikkelen als fysiotherapeut.

-

Je bent actief, motiverend en oplossingsgericht naar je patiënten toe.

Uitgedaagd?
Zie jij de uitdaging in onze vacature? Herken jij jezelf in wat wij zoeken? Stuur dan voor 21 maart 2022 je CV op naar
kasper@kruijdenberg.nl

.kruijdenberg.nl info@kruijdenberg.nl

Wij bieden:

7

Je schikt er niet van om te overleggen met huisarts, sportarts of orthopeed en hen jouw visie te geven op het benodigde
zorgpad. Immers; als het op het bewegend functioneren aankomt ben jij de specialist!

7

Je gaat bij ons werken als algemeen fysiotherapeut. Je krijgt hoofdzakelijk patiënten te zien in korte en middellange
revalidatietrajecten van knie- enkel- en schouderklachten. Je werkt samen met je collega’s waar nodig, de regie hierover ligt
geheel bij jou. Zelfstandigheid, een goede inschatting van de klinische klachten van je patiënt en het verwachtte beloop staan
in deze functie centraal.

7

Wij zijn een middelgrote praktijk met 15 medewerkers en een goed georganiseerde werkvloer. We hanteren korte lijnen en
kunnen hierdoor makkelijk nieuwe werkomstandigheden en innovaties doorvoeren.
Onze medewerkers staan centraal en hebben binnen onze organisatie veel ruimte voor eigen ontwikkeling. Wij faciliteren
persoonlijke groei in (master)opleidingen en gerichte nascholing. Onze therapeuten beslissen hoe een patiënt behandeld
wordt en welke zorg deze nodig heeft. Hierbij hebben zij de beschikking over een prachtige zelfstandige locatie met 2
oefenzalen, een sportveld, atletiekbaan en voldoende ruime behandelkamers.

be Alphen aan den Rijn

‘Jouw uitdaging is onze uitdaging!’

