
Vacature algemeen fysiotherapeut (m/v) 

 

Per 1 november komt er in onze praktijk een vacature vrij voor een algemeen fysiotherapeut voor 23 

uur per week. 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Fysiotherapie Danielsplein zoekt: 

Een enthousiaste collega die ons team komt versterken. Ben jij algemeen fysiotherapeut? Ben je 

ondernemend, flexibel, spontaan en vriendelijk? Dan bieden wij jou deze veelzijdige baan aan. 

 

FUNCTIE-EISEN 

- Je bent in het bezit van een AGB-code, BIG-registratie en inschrijving in het KRF NL; 

- Je bent een teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken;  

- Je bent betrokken bij de organisatie en in staat om zowel contacten te leggen als te 

onderhouden met andere disciplines 

- Je bent een fysiotherapeut die zichzelf graag blijft ontwikkelen en die meedenkt met de 

ontwikkeling van onze praktijk; 

- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent bereid om één avond in de week te werken; 

- Je hebt een professionele werkhouding; 

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden, waaronder schriftelijk (rapportages). 

DIT GA JE DOEN 

Als fysiotherapeut werk je volgens de KNGF richtlijnen en volg je de lijnen van het methodisch 

fysiotherapeutisch handelen. Onder je taken valt onder andere het onderzoeken, behandelen en 

begeleiden/coachen van patiënten. 

 

JE WERKOMGEVING 

Fysiotherapie Danielsplein is onderdeel van Gezondheidscentrum Danielsplein welke in oktober 10 

jaar bestaat. Ons team bestaat uit zeven collega’s met elk hun eigen specialisaties en/of 

aandachtsgebieden. Binnen ons team heerst een fijne sfeer en samen streven we naar een zo 

optimaal mogelijke patiëntenzorg en patiënttevredenheid.  

 

ONS AANBOD 

Wat bieden wij jou? 

- Een aanstelling per 1 november met uitzicht op een vast dienstverband; 

- Een leerzame omgeving met collega’s die zich continu ontwikkelen en ruimte voor jou om te 

ontwikkelen; 

- Je komt te werken in een jong en dynamisch team; 

- Je komt te werken in een goed geoutilleerde praktijk met ruime behandelkamers en 

oefenzaal; 

- Je krijgt de kans om ervaring op te doen en samen te werken met andere disciplines binnen 

het gezondheidscentrum, waaronder huisartsen, praktijkondersteuners en 

wijkverpleegkundigen; 

- Ruimte om mee te denken in de ontwikkeling van onze praktijk. 



JOUW REACTIE 

Ben jij na het lezen van onze vacature enthousiast geworden?  

 

Stuur dan je sollicitatiebrief voorzien van een CV vóór maandag 13 september naar 

directie@fysiodanielslplein.nl  t.a.v. Frank Hendriks en Vincent Wannée.  

Fysiotherapie Danielsplein, Danielsplein 3B, 6543 NA Nijmegen, 024-3030022 

 

Voor meer informatie over onze praktijk, zie onze website:  

www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl 

http://www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl/

