
 

ENTHOUSIASTE EN ONDERNEMENDE POLIKLINISCHE HANDERGOTHERAPEUT 

 

Bedrijf:  FysioHolland B.V. 

Standplaats:   Hand- en pols centrum Tergooi ziekenhuis (locatie Hilversum) 

Startdatum:   Zo spoedig mogelijk 

Aantal uur:   16-20 uur per week met mogelijkheid tot uitbreiding 

 

Ben jij ondernemend, innovatief en flexibel? Heb jij affiniteit met poliklinische werkzaamheden als hand ergotherapeut 

en heb je kennis op het gebied van maken van spalken en het geven van oefentherapie.  

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

FysioHolland is met ruim 100 praktijken de grootste fysiotherapieorganisatie van Nederland. Voor onze praktijk in het 

Tergooi ziekenhuis in Hilversum zijn we op zoek naar een hand ergotherapeut. Het hand- en polscentrum  bevindt 

zich in het ziekenhuis Tergooi. FysioHolland verzorgt alle eerstelijns paramedische zorg in het ziekenhuis. De hand 

ergotherapeut van FysioHolland Tergooi richt zich op multidisciplinaire eerstelijnszorg bij de patiënt.  

 

We bieden naast ergotherapie, fysiotherapie ook logopedie en diëtetiek aan. Specialistische zorg is een belangrijk 

speerpunt; alle mogelijke vormen van specialisaties  zoals oncologie fysiotherapie, sportfysiotherapie, 

kinderfysiotherapie, bekkenfysiotherapie en cognitieve revalidatie therapie zijn binnen FysioHolland Tergooi 

vertegenwoordigd. We ontwikkelen doelgroepgerichte (beweeg)programma’s en voeren deze uit. Kennis delen met elkaar 

staat bij ons hoog in het vaandel. We doen er alles aan om onze cliënten, op een verantwoorde manier, zo snel mogelijk 

(weer) gezond en actief te krijgen én te houden.  

 

Wat je van ons kunt verwachten: 

● Een korte lijn met de verwijzers en specialisten; 

● Multidisciplinair werken; 

● Een goed ingerichte praktijkruimte; 

● Een salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie;  

● Een lerende organisatie waarbij kennis delen hoog in het vaandel staat. 

 

Wat we van jou verwachten:  

● Een afgeronde opleiding (hand)ergotherapie; 

● Dat je ingeschreven staat bij het kwaliteitsregister paramedici; 

● Het maken van spalken  

● Beschikbaar bij voorkeur op dinsdag,  woensdag of vrijdag  

 

Kijk je ernaar uit om jouw kennis en ervaring te gaan gebruiken als bijdrage aan het Tergooi team? Solliciteer dan 

vandaag nog en stuur je CV en motivatiebrief (o.v.v. de locatie) naar sollicitatie@fysioholland.nl. Voor meer informatie 

over deze functie neem je contact op met HR  via (088) 3751655. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


