
Handtherapeut (ZZP) – Laren NH. 

Fysio Masters is een dynamische positieve fysiotherapieorganisatie met diverse specialisaties waar 
patiënttevredenheid erg belangrijk is. We bieden naast fysiotherapie alle mogelijke vormen van 
specialisaties aan zoals manuele therapie, handfysiotherapie, oedeemtherapie en oefentherapie en 
doelgroepgerichte beweegprogramma’s. We doen er alles aan om onze patiënten, op een 
verantwoorde manier, zo snel mogelijk weer gezond en actief te krijgen én te houden. 

Al onze praktijken zijn gevestigd in gezondheidscentra in het Gooi en hebben volledig ingerichte 
sfeervolle behandelkamers. De doelgroep is divers evenals de klachten. Je behandelt de patiënten 1-
op-1, en kunt hierbij gebruik maken van de oefenzaal met Keiser fitness apparatuur en mooie 
diagnostische apparaten, zoals de spinal mouse. 

Vanwege een aanstaande verhuizing van een handtherapeut is deze vacature ontstaan. Je kunt per 1 
maart aan de slag voor circa 12 tot 24 uur per week. Uren en dagen zijn in overleg af te stemmen. Ben 
je beschikbaar op de maandag, dinsdag en donderdag dan zou dit fijn zijn. De functie is op ZZP basis: 
je mag tussen de €40,- en €68,- per uur factureren aan Fysio Masters. Heb je nog geen ervaring met 
het ZZPer-schap of factureren? Dan helpen we je hiermee op weg. Loondienst is eventueel ook 
mogelijk in overleg. 

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met ambitie en enige ervaring, maar ben je een stevige starter 
dan ben je ook van harte uitgenodigd te reageren. Voor iemand met geringe ervaring biedt deze job je 
met name de kans om in korte tijd je vaardigheden te ontwikkelen naar een top niveau doordat je 
buddy Peter Stam je nog kan coachen (hij heeft een schat aan neurologische handfunctieproblematiek 
ervaring). Kennis van Intramed is ook prettig om te hebben. Echter, deze software is geen rocket 
science. 

Ben je enthousiast geworden en heb je nog ruimte in je agenda voor een kennismakingsafspraak? 
Dan komen we graag met je in contact. Bel Samira Waanders op 06-44933112 of reageer via 
info@fysiomasters.nl. 

	
 

	

	

	

	

Soort	dienstverband:	Fulltime,	Parttime,	Bepaalde	tijd	

Salaris:	€3.500,00	tot	€4.000,00	/maand	
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