Bij Goedzorg Fysiotherapie IJsselmuiden - Kampen wordt samengewerkt in een team van
14 gespecialiseerde fysiotherapeuten en 4 ondersteunende krachten. Termen die onlosmakelijk
verbonden zijn met onze Pluspraktijk zijn: kwaliteit, innovatie en ontwikkeling. Dit uit zich in het werken
met specifieke patiëntengroepen, het deelnemen aan verschillende netwerken en de pro-actieve houding
naar ketenpartners. Onze praktijk kenmerkt zich door een goede zorgcultuur, de ambitie om op alle
terreinen van dienstverlening een hoogwaardige kwaliteit te leveren en een goed werkklimaat te
scheppen binnen het team.
Wegens uitbreiding van onze diensten zijn wij per direct op zoek naar een

Geriatrie fysiotherapeut (eventueel i.o.)
Uren in overleg
De functie:
Als Geriatrie fysiotherapeut lever je een belangrijke bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking
vanuit jouw vakgebied in IJsselmuiden - Kampen en omgeving. Als Geriatrie fysiotherapeut zorg je
ervoor dat ouderen en mensen met een chronische aandoening weten wat er voor nodig is om
vermijdbare achteruitgang te voorkomen en zolang mogelijk zelfredzaam te blijven.
De functie vereist veel initiatief, maar biedt ook de ruimte om naar eigen inzicht invulling te geven aan
de zorg- en dienstverlening.
Jouw profiel:


Je hebt de opleidingen fysiotherapie – geriatrie fysiotherapie afgerond of bent in opleiding



Je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici



Enkele jaren werkervaring is een pré



Voor deze functie moet je zelfstandig kunnen werken en ondernemend zijn

Jouw competenties:
 Goed kunnen observeren en klinisch redeneren
 Duidelijk kunnen communiceren en adviseren

 Samenwerken met partijen rondom de cliënt
 Pro-actief een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden
Ons aanbod:


Dynamische en open werksfeer binnen een innovatief gezondheidscentrum



Een goed geoutilleerde werkruimte



Ruimte om de functie zelfstandig uit te oefen en uit te bouwen



Goede arbeidsvoorwaarden

Reageren?
Herken je jezelf in dit profiel stuur of mail dan je CV met een begeleidende brief naar:
Goedzorg Fysiotherapie IJsselmuiden – Kampen
Laanzicht 5
8271 JZ IJsselmuiden
E-mailadres: info@goedzorgfysiotherapie.nl
Heb je nog vragen dan kun je telefonisch contact opnemen met Irma Bol op telefoonnummer 0383311350.

