
Enthousiaste fysiotherapeut gezocht! 

Bedrijf: GO! Fysiotherapie 
Adres: Nassaustraat 31F 
Postcode: 2161RJ 
Plaats: Lisse 
Land: Nederland 
Contactpersoon: Lisa Ruigrok 
Telefoon: 0252413132 
Website: http://gofysiotherapie.nl 
Email: lisa@gofysiotherapie.nl 
 
Korte omschrijving: 
Algemeen fysiotherapeut met affiniteit in de geriatrie en handtherapie 
 
Dienstverband: Tijdelijk 
Fulltime/parttime: Parttime 
Ervaring: 1 tot 3 jaar 
Specialisme: Algemeen fysiotherapeut 

Reageer voor: 15 mei 2021 

Wij zoeken een nieuwe collega! 

Jouw profiel; 

 Je bent gedreven, flexibel en betrokken bij jouw patiënten 

 Je hebt affiniteit met het behandelen van ouderen en hebt ervaring met het behandelen van   

diverse handklachten of bent bereid om je hierin te specialiseren. 

 Je werkt zelfstandig en toont initiatief 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met Intramed Online 

 Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als fysiotherapeut 

 Je bent bereid om 1 avond in de week werken 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een enthousiast, gedreven en jong team van fysiotherapeuten met ieder een eigen specialisatie. 

Wij hebben een intensieve intercollegiale samenwerking en schakelen elkaars expertise geregeld in. De 

praktijk is gelegen in het Medisch Centrum Lisse en heeft een dependance in een verzorgingshuis. Bij ons 

staat kwaliteit van zorg en multidisciplinair samenwerken hoog in het vaandel. We hechten veel waarde 

aan een goede, persoonlijke sfeer en een prettige werkomgeving. 

Wat bieden wij jou? 

 Tijdelijk dienstverband met vooruitzicht op een vast loondienstverband 

 Minimaal 24 uur, met mogelijkheid tot opbouw 

 Salaris conform markt, afhankelijk van ervaring en opleidingsniveau 

 Scholing tot handtherapeut of andere relevante scholing* 
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Beschikbaarheid 

De functie is beschikbaar per 01-08-2021 

Voor aanvullende informatie of vragen kun je zowel telefonisch als per mail contact opnemen met 0252-

413132 of lisa@gofysiotherapie.nl 

  

Lijkt het je leuk om ons team te versterken? Stuur je sollicitatie op voor 15 mei 

naar lisa@gofysiotherapie.nl 

  

*Blijf je langer dan 3 jaar bij ons werken, dan vergoeden wij je volledige opleiding tot handtherapeut. 
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