
Fysiotherapeut Revalidatie 
20 uur per juli 2022 
 

De Afdeling 

De afdeling ‘Revalidatie en paramedische dienst’ bestaat uit een team van 115 medewerkers 
verdeeld over de locaties Hoorn en Purmerend. Het team is multidisciplinair en bestaat naast uit 15 
revalidatie fysiotherapeuten uit: ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, psychologie, 
klinische fysiotherapie en de ondersteunende diensten (planning, medisch secretariaat en 
baliemedewerkers). Binnen de revalidatieafdeling worden zowel volwassenen als kinderen 
behandeld. Binnen de fysiotherapie zie je een grote verscheidenheid aan specialisaties, doelgroepen 
en methodieken.  
 
Je nieuwe baan  

Als fysiotherapeut ben je inzetbaar op zowel locatie Purmerend als locatie Hoorn. Daarnaast heb jij 
ervaring met en ben je geschoold in de behandeling van handpatiënten. Ervaring en scholing in de 
behandeling van neurologische patiënten is een pré. 
 
Wie ben jij?  

- Je bent een enthousiaste, leergierige en proactieve fysiotherapeut 
- Je vindt het leuk om interdisciplinair te werken 
- Ervaring als revalidatietherapeut is een pré 
- Je vindt het leuk om op verschillende locaties te werken 
- Je bent BIG geregistreerd en staat ingeschreven in het KRF-NL. 

 
Wat bieden wij jou?  

- Een vast dienstverband per 1 juni 2022 met een proeftijd van 2 maanden 
- Werken bij het Dijklander Ziekenhuis betekent werken in een uitdagende omgeving die volop 

in ontwikkeling is en waar veel ruimte is voor persoonlijke groei 
- Beide locaties zijn goed bereikbaar met zowel openbaar als eigen vervoer 
- Het salaris is overeenkomstig met functiegroep FWG 55 (minimaal € 2.882,00 en maximaal € 

4227,00 bruto per maand op fulltime basis). De Cao-Ziekenhuizen is van toepassing, 
onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling bij 
PFZW. Het salaris is marktconform en afhankelijk van achtergrond en werkervaring 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. bedrijfsfitness, fietsplan, lidmaatschap 
CultuurWerkt!) 

- Toegang tot Goodhabitz e-learning met meer dan 100 online trainingen gericht op 
persoonlijke ontwikkeling 

- Mogelijkheid tot deelname aan leuke activiteiten van de personeelsvereniging 
 
Interesse?  

Wil jij deel uitmaken van ons enthousiaste en dynamische team? 
Solliciteer direct online! Wil je meer informatie over deze vacature, neem dan contact op met Carlo 
Booms 06-82055459, teamleider fysiotherapie of Marie-José Schoonhoven, hoofd revalidatie 06-
47033700. Graag ontvangen wij jouw sollicitatie vóór 17 juni a.s.   
Gesprekken worden gepland op dinsdagochtend 21 juni 2022. 
 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang. 
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