Gezien de sterke groei van Handtherapie Nederland zoeken wij voor onze vestiging in Utrecht

Fysiotherapeuten/handtherapeuten (m/v)
24 – 38 uur per week
Handtherapie Nederland is een keten van multidisciplinaire handencentra met diverse vestigingen
verspreid over Nederland (zie www.handtherapie.nl voor meer informatie). Wij bieden, afhankelijk van de
zorgzwaarte van de patiënt, zowel eerstelijns handtherapie als tweedelijns interdisciplinaire medisch
specialistische revalidatie aan. Al onze handencentra zijn ‘pluspraktijk’ en ISO-gecertificeerd.
Momenteel zijn wij voor onze vestiging in Utrecht op zoek naar fysiotherapeuten met ervaring en/of
interesse in de behandeling van de bovenste extremiteiten met een focus op hand- en polsproblematiek.
Handtherapie Nederland werkt nauw samen met Xpert Clinic, een ZBC voor hand- en polschirurgie
(www.xpertclinic.nl) en Reva Clinic, een ZBC voor revalidatiegeneeskunde (www.revaclinic.nl). Door de
directe en zeer intensieve samenwerking met handchirurgen en revalidatieartsen wordt geïntegreerde
zorg van de hoogste kwaliteit geleverd.
Wie zoeken wij?
Voor de uitbreiding van ons team in Utrecht zoeken wij een enthousiaste collega met potentie, ambitie,
collegialiteit en flexibiliteit die de uitdaging zoekt zich te specialiseren in de behandeling van de hand, pols
en arm of zich al heeft gespecialiseerd.
Je bent klantgericht en hebt een proactieve en ondernemende werkhouding. Jouw stijl van werken is
resultaatgericht en planmatig en jouw verslaglegging is op plusniveau. Je kunt zowel zelfstandig als in een
team functioneren. Daarnaast ben je iemand met doorzettingsvermogen die kan coachen,
enthousiasmeren en motiveren. Je beschikt niet over een “9 tot 5”-mentaliteit en bent bereid incidenteel
in het weekend te werken.







Je bent BIG geregistreerd en opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF of aangesloten bij
Keurmerk Fysiotherapie;
Je hebt affiniteit met behandeling van de bovenste extremiteit en de hand en pols in het bijzonder;
Je hebt relevante bij- en nascholing gevolgd op het gebied van hand- en polsproblematiek of je bent
bereid om dit te gaan volgen;
Je beschikt over een actieve en ondernemende instelling ter verdieping en verbreding van je kennisen vaardigheidsniveau;
Ervaring binnen de handtherapie is een pre, maar niet noodzakelijk. De bereidheid er in te
specialiseren is een must;
Fysiotherapeuten zonder handtherapeutische ervaring kunnen, binnen een arbeidsovereenkomst van
twee jaar, in 6 maanden tijd intern opgeleid worden in een leer-werk traject.

Wat bieden wij?
Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met intentie tot een vaste aanstelling, in een
uitdagende functie binnen een op kwaliteit gericht, enthousiast team. Salariëring is afhankelijk van
ervaring en leeftijd.
Solliciteren:
Sollicitatiebrieven met CV, graag per e-mail naar personeel@handencentrum.nl
Vermeld hierbij alsjeblieft de vestiging waarvoor je solliciteert.

Behandelcentra voor hand, pols en arm

