Vacature Psychosomatisch fysiotherapeut m/v voor 8-16 uur
in Utrecht
Wij zijn op zoek naar een psychosomatisch fysiotherapeut die ons team komt versterken
Momenteel zoeken wij i.v.m. ziekte een waarneming voor 1-2 dagen in elk geval tot en met december. Omdat
de psychosomatiek al jaren een begrip is in onze praktijk en ook groeiend is, is er mogelijkheid tot voortzetten
naar een (vast) dienstverband en uitbreiden van uren.
De volgende kenmerken/kwaliteiten zijn van belang:
-

Hart en ziel voor de patiënt
Samenwerking binnen en buiten de praktijk
Betrokken bij praktijk en patiënt
Innovatief
Up-to-date van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld
Doelgericht werken en transparantie in je handelen richting praktijk/patiënt
Humor
Initiatief nemen
Flexibel

De praktijk
Fysiotherapie Praktijk Wittevrouwen (www.praktijk-wittevrouwen.nl) is een middelgrote praktijk met
multidisciplinair (en gezellig) team. De praktijk bestaat ruim 35 jaar en is bij patiënten bekend om haar
persoonlijke en kleinschalige zorg. Je zal onderdeel gaan uitmaken van een divers team in zowel ervaring als
specialisaties en krijgt een werkplek in het hartje van Wittevrouwen (nabij het centrum van Utrecht).
Psychosomatische fysiotherapie is al sinds jaar en dag aanwezig in onze praktijk en wordt breed gedragen door
het hele team.
Wij bieden:
-

Het gaat op dit moment om 1-2 dagen per week waarvan bij voorkeur 1 avond (er is ruimte voor
overleg over meer uren indien gewenst)
Overwegend psychosomatische behandelingen maar ook de afwisseling van de algemene
fysiotherapie (80/20)
Lopende samenwerking met o.a. psychologen en huisartsen
Een boeiende baan in een multidisciplinaire omgeving
Wekelijks uitgebreid inhoudelijk teamoverleg
Je bouwt verder vanuit een bestaande functie
Een heel gezellig en enthousiast team om mee samen te werken

Solliciteren:
Kijk je ernaar uit om jouw kennis en ervaring te gaan gebruiken om samen te werken in onze praktijk?
Stuur dan z.s.m. je motivatiebrief en CV naar marjet@praktijk-wittevrouwen.nl of bel voor meer informatie 06
43041303.

