Je houdt van werken met verschillende mensen op diverse
plekken en houdt van initiatief nemen?
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega in Amersfoort, Arnhem en in
Lelystad.
Ben jij een geboren hulpverlener die geen problemen maar uitdagingen ziet? Maak je van vreugde
een sprongetje als jou wordt gevraagd om een probleem op te lossen of nieuwe initiatieven te
bedenken en uit te werken? Nou, dan kunnen wij elkaar blij gaan maken!

Wie ben jij?

Als ergotherapeut of fysiotherapeut ben je bij voorkeur gespecialiseerd in handrevalidatie.
Je hoeft niet in de ringen te hangen, maar we verwachten wel dat je flexibel bent in de
samenwerking met het team. Niet geheel onbelangrijk is dat je een enthousiast en communicatief
vaardig bent en je mening durft te geven en deze ook goed kunt onderbouwen. Wij houden ervan als
je kritisch, innovatief en vindingrijk bent.

Wie zijn wij?

Oké. Nu het leukste deel, jouw nieuwe collega's. Wij zijn een diverse groep van fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, stagiaires, backoffice medewerkers, vrouwen en mannen van allerlei pluimage. We
geloven in samen goed doen en gaan voor positieve maatschappelijke impact. We houden van potjes
pingpong en MarioKart.
We hebben een open cultuur waarin je elkaar de waarheid kunt zeggen.
Je krijgt bij ons de kans om te doen waar je goed in bent en je krijgt ruimte om daar verder in te
groeien. We pretenderen een organisatie te zijn waar iedereen kan meedenken over de organisatie.
Als jij je goed voelt bij ons is dat goed voor iedereen.

Wat bieden wij?
• een salaris en vrije dagen
• inspraak in je eigen werkzaamheden
• ontwikkelen tot waar je goed in wilt zijn
• een plek waarbij jouw inbreng voor de ontwikkeling van de praktijk wordt
gewaardeerd en gestimuleerd;
• inhoudelijk interessant en zeer divers werk
• een fijn 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
rbuijert@handtherapie.net

