Vacature fysio-/handtherapeut (24 uur)
Hand & Pols Revalidatie Nederland is een organisatie met Hand & Pols Centra in Amsterdam, Den
Haag, Dordrecht, Goes, Gouda, Rotterdam en Terneuzen. Voor de vestiging Amsterdam zijn wij op
zoek naar een kandidaat voor de functie fysiotherapeut-handtherapeut. Vanuit jouw vakgebied als
fysiotherapeut begeleid je de patiënt met hand- en polsklachten bij zijn revalidatie. Hoewel je in een
gespecialiseerd centrum werkt, blijft de doelgroep breed genoeg om je veel uitdaging te bieden. Wij
zien onder andere patiënten met peesletsel, fracturen, reuma, artrose, overbelasting-klachten en
Dupuytren.
De behandelteams binnen de Hand & Pols Centra bestaan uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten,
revalidatiearts, physician assistant, psycholoog en arbeidscoach/maatschappelijk werker.
De behandeling is interdisciplinair en gericht op traumatische en niet traumatische hand- en
polsklachten. De hulpvraag van de revalidant staat centraal in de behandeling.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•

Je bent gediplomeerd fysiotherapeut en BIG geregistreerd;
Je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het KNGF of Keurmerk Fysiotherapie;
Je hebt affiniteit met hand- en pols aandoeningen, bij voorkeur CHT-NL gecertificeerd;
Een kandidaat met werkervaring binnen de handtherapie en relevante scholing op gebied van
handtherapie heeft onze voorkeur;
Je bent een teamspeler en kunt goed functioneren in een interdisciplinair team;
Je bent flexibel, communicatief sterk en stressbestendig;

•
•

Dit bieden wij:
•
•
•
•

Een uitdagende baan in een gespecialiseerd multidisciplinair team met een interessante
doelgroep.
Een marktconform salaris.
Aanvullende reiskostenvergoeding.
Diverse scholingsmogelijkheden (zowel intern als extern).

Heb je nog geen ervaring?
Ook wanneer je geen enkele ervaring hebt met het behandelen van handen, maar er wel affiniteit
mee hebt, komen we graag met je in contact! Met al onze ervaren collega’s kunnen we je binnen de
HPRN Academy opleiden tot een volwaardig handtherapeut. Via een inwerkprogramma, waarbij je
gekoppeld wordt aan een ervaren collega die je vraagbaak is, krijg je begeleiding bij het opdoen van
de eerste ervaring met handen. Middels interne scholing gegeven door zeer ervaren docenten die
binnen de organisatie werkzaam zijn, wordt het opdoen van de noodzakelijke (basis)kennis
gefaciliteerd.
Wanneer je een bepaald basisniveau van kennis en ervaring hebt bereikt laten we je verder
specialiseren middels het doorlopen van de Esser Masterclass Handtherapie in Rotterdam (Erasmus)
of de Opleiding Handtherapie van het NPI.

Voor meer informatie over de functie, het centrum en de sollicitatieprocedure kun je contact
opnemen met Marjolein Wind, vestigingsmanager; mwind@hpc.nl – 020 - 2148300
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan voor 14 november 2022 jouw sollicitatiebrief naar hr@hpc.nl t.a.v.
Marjolein Wind

