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Vacature oedeemFysiotherapeut
(0 tot 40 uur per week)
Wij zijn op zoek naar een oedeemfysiotherapeut die ons gezellige team wil komen versterken! Salaris
tussen de €50.150,- en €95.000,- bruto op jaarbasis in loondienst. Onze praktijken bevinden zich in:
Barendrecht, Hoogvliet, IJsselmonde, Poortugaal, Rhoon, Rozenburg en Spijkenisse. Contract voor
onbepaalde tijd is na 12 maanden bespreekbaar.

Fysiotherapie Rijnmond is een eerstelijnspraktijk met 24 enthousiaste fysiotherapeuten in dienst. Wij zijn
een innovatieve praktijk in de regio Rijnmond. Op dit moment bestaat onze gezellige praktijk uit meer dan
8 locaties en openen we de 9e locatie in Poortugaal in het voorjaar van 2022. Ons uitgangspunt is om een
goede samenwerking te stimuleren, zowel inter- als multidisciplinair. Op deze manier kunnen wij al onze
patiënten voorzien van de beste zorg.

Wat wij zoeken:

Een oedeemfysiotherapeut.
Een leuke nieuwe collega, waarbij de
woorden: zorgzaam, doortastend en open,
goed aansluiten op jouw persoonlijkheid.
Iemand die goed kan samenwerken en die
het leuk vindt om van andere collega’s meer
te leren.
Iemand met een drive om zorg elke dag een
beetje beter te maken.

Contact:

Neem gerust contact met ons op via het
onderstaande nummer. Wij zullen je dan zo snel
mogelijk van meer informatie voorzien. We
kunnen  niet wachten om een leuke collega aan
ons team toe te voegen.

Bas de Korte - +31 6 21 55 31 93

Met vriendelijke groet,

Team Fysiotherapie Rijnmond

Wat wij bieden:

100% vergoeding van de cursuspunten via
CME online.
Persoonlijk scholingsbudget voor overig in te
vullen cursussen naar eigen keuze.
Mogelijkheid tot volledig betaalde
masteropleiding.
Vanaf schaal 13, wordt 50% van je
pensioenfonds vergoed door Fysiotherapie
Rijnmond.
De mogelijkheid om je eigen franchise
praktijk te starten als zelfstandig
ondernemer.
Volledige ondersteuning met het inplannen
van je agenda. Wij hebben maar liefst 4
baliemedewerkers die graag je agenda
inplannen!
Informele werksfeer onder de collega’s.


