Ben jij de enthousiaste handtherapeut die wij zoeken?
Ter uitbreiding van ons team in Amersfoort zijn wij opzoek naar een enthousiaste
handtherapeut voor 20-24 uur(ergotherapeut of fysiotherapeut).
Wie zijn wij?
Wij zijn zeven jaar geleden kleinschalig gestart met Handtherapie Amersfoort. Vanaf het
begin is er een samenwerking geweest met de afdeling plastische handchirurgie uit het
Meander Medisch Centrum welke inmiddels is uitgebouwd tot een intensieve werkrelatie.
Ondertussen is ons team uitgegroeid naar zeven mensen, verdeeld over twee locaties in
Amersfoort én hebben we onlangs een nieuwe vestiging geopend in Arnhem. Sinds het
openen van deze vestiging heten we HandtherapieNet
We werken intensief samen met huisartsenpraktijken in Amersfoort, Leusden en
Bunschoten waardoor we een sterke positie hebben binnen regio Amersfoort.
Daarnaast werken wij ook nauw samen met de traumachirurgen uit het Meander. Hiervoor
doen wij de nabehandeling van hand en elleboog trauma chirurgie.
Binnen onze praktijk werken we in een klein en gezellig team. Wij hebben 2 locaties in
Amersfoort en 1 locatie in Bunschoten. Als je bij ons komt werken kom je op 2 locaties te
werken.
Wie ben jij?
Jij bent een enthousiaste, flexibele en gezellige teamplayer die op zoek is naar een volgende
stap in zijn of haar carriére. Je vindt het leuk om mee te denken bij de ontwikkeling van de
praktijk. Jouw ideën worden altijd gewaardeerd en je wordt gestimuleerd om zelf initiatief te
nemen. Afhankelijk van je ervaring creëren wij een uitdagende functie en takenpakket dat
past bij jouw ervaring en persoonlijkheid.
Verder neem je het volgende mee:
 Je hebt een fysiotherapeutische of een ergotherapeutische achtergrond met een
afgeronde of bijna afgeronde opleiding tot handtherapeut;
 Beschikt over de basiskennis voor het na behandelen van handklachten en trauma’s.
 Je bent woonachtig in (de omgeving van) Amersfoort;
Wat bieden wij?
 Op basis van je ervaring ligt het salaris tussen de €2.631,- en €3.715,- obv 36 uur;
 Je komt te werken in een ervaren team;
 Wij bieden veel ontwikkelmogelijkheden
 Een plek waarbij jouw inbreng voor de ontwikkeling van de praktijk altijd wordt
gewaardeerd en gestimuleerd;
 Intensieve samenwerkingen met de specialisten en huisartsen uit de regio;
 Een supergezellig team, dat ook buiten werk om leuke dingen doet

Solliciteren
Spreekt dit je aan en wil je solliciteren? Stuur dan je cv en motivatie naar
jjbramer@handtherapie.net

