Enthousiaste handtherapeut gezocht!
Voor onze –recent gerenoveerde- praktijk in Amsterdam Baarsjes zoeken we een
handtherapeut (M/V – ZZP) om ons team te versterken!
Onze praktijk Core Active staat binnen Amsterdam bekend om handtherapie. Wegens
het vertrek van een collega zoeken we iemand om ons team te versterken en om de
praktijk tot een nog groter begrip uit te bouwen. Naast handtherapie komen hier ook
cliënten met algemene klachten voor fysio- of ergotherapie waardoor je ook afwisseling
hebt in je werkzaamheden. De hulpvraag van je patiënt staat altijd centraal, en daarmee
zorgen we dat iedereen bij ons tevreden de deur uitloopt.
We werken nauw samen met de gipskamer uit het OLVG en vele huisartsen in
Amsterdam. Om onze cliënten zoveel mogelijk tegemoet te komen zoeken we naar een
ergotherapeut en een fysiotherapeut, zodat zij de keuze hebben om hun aanvullende- of
basisverzekering aan te spreken.
De therapeuten binnen onze praktijk werken op freelance-basis. Je hebt de mogelijkheid
om je eigen cliënten mee te nemen naar de praktijk, daarnaast ondersteunen wij je met
het opbouwen van je eigen patiëntenbestand.
Wat bieden we:
• Een werkplek binnen een jong team
• 12 tot 16 uur op vaste werkdagen met mogelijkheid tot uitbreiding
• Een cliëntendatabase om mee te werken.
• Dynamische plek met mogelijkheid tot veel ontwikkeling
• Een ZZP-overeenkomst waar omzetgroei leidt tot hogere percentages voor jou
• We zijn hiernaast ook een sportschool, dus gratis sporten!
Wat zoeken we:
• Een gediplomeerd ergo- of fysiotherapeut
• Je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici of BIG geregistreerd
• Je hebt affiniteit met hand- en polsaandoeningen
• Relevante scholing op het gebied van handtherapie is een pré.
• Je kunt goed samenwerken en hebt teamspirit hoog in het vaandel staan
Heb je interesse? Stuur dan je cv en motivatie naar Lotte Verspoor op
management@core-active.com. Wil je meer weten? Bel dan naar 020-6834436.

