Vacature algemeen fysiotherapeut regio Almelo
Voor uitbreiding van onze fysiotherapie praktijk zijn wij op zoek naar een enthousiaste algemeen fysiotherapeut. ProActief is een grote (+/-10 fysiotherapeuten) fysiotherapie praktijk in Almere-Buiten met manueel therapeuten, sportfysiotherapeuten en algemeen fysiotherapeuten. Wij openen binnen de keten Circle fit een fysiotherapie praktijk.
CIRCLE-FIT, HÉT ALTERNATIEF VOOR DE SPORTSCHOOL
WAT BIEDT CIRCLE-FIT
Circle-Fit in Almere, Almelo en Doetinchem is een kleinschalige, gezellige, sfeervolle boutique
club. Het realiseren van jouw specifieke doel staat centraal. Of het nu is afvallen, gezond ouder worden, fitter worden of gewoon lekker in je vel zitten. Middels een begeleide circuittraining met geavanceerde apparatuur die zich automatisch aanpast aan de gesteldheid van het
lichaam kiezen wij een persoonlijk programma. Verschillende toestellen welke werken met
een elektronische weerstand en waarbij de gebruikers volledig ondersteund worden.
In slechts 30 minuten tijd wordt het circuit 2x afgelegd in een van te voren bepaald persoonlijk trainingsprogramma. De apparatuur past zich volledig aan op de persoonlijk doelen en
lichamelijke gesteldheid van de gebruiker. Twee keer per week is voldoende om jouw trainingsdoel te realsieren.
VOOR WIE IS CIRCLE-FIT?
Circle-Fit is geschikt voor alle leeftijden, beginner of gevorderd. Dus de gevorderde sporter
of fitness beoefenaar maar ook juist diegene die zich niet thuis voelt in een traditionele fitnessclub.
BESTE PRIJS / PRESTATIE VERHOUDING
De initiatiefnemers van Circle-Fit hebben destijds ook Basic-Fit in de markt gezet. Het streven is altijd geweest om een gezonde levensstijl bereikbaar te maken voor iedereen. Nu ook
met Circle-Fit. Wij bieden deze unieke, leuke, veilige en effectieve trainingsvorm aan tegen
een prijsstelling die veel lager ligt dan wat gebuikelijk is bij andere Boutique clubs. Hoe dat
kan? Wij hebben ons proces zodanig ingericht dat het realiseren van de doelen van de klant
centraal staat. Zonder poespas. Geen randzaken.
Wat wij bieden:
-

Een leuk jong team van fysiotherapeuten

-

Veel vrijheid en ruimte voor eigen ideeën

-

Mogelijkheid om een eigen agenda op te bouwen

-

Een praktijk waar multidisciplinaire zorg wordt geboden

-

Werken in een plus-praktijk

-

Een gevarieerd patiëntenaanbod

-

Ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden tot bijscholing

-

Mogelijkheden tot het (gedeeltelijk) werken op andere locaties als sportverenigingen

-

Uitgebreide trainingsfaciliteiten (ook voor jouzelf)

Wat wij zoeken:
-

Een algemeen fysiotherapeut .

-

Je kunt goed organiseren, plannen en prioriteiten stellen

-

Je voelt je verantwoordelijk voor jouw eigen patiënten, agenda en administratie

-

Je bent bereid om jongere collega’s actief bij te staan bij hun ontwikkeling als fysiotherapeut.

-

Je vindt het leuk om net dat beetje extra te doen voor jouw patiënten

-

Je vindt het niet erg om (gedeeltelijk) ’s avonds en / of het weekend te werken

-

Je bent bekend met plus-audit eisen en hebt werkervaring in een HKZ / Plus praktijk

-

Ervaring met het EPD Fysiomanager is een pré

-

Je hebt affiniteit met sport

-

Je bent in het bezit van een rijbewijs (en eventueel auto)

Hoe solliciteren?
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan jouw sollicitatie met CV en pasfoto naar
info@proactief-sport.nl t.a.v.dhr. K. Lammers. Graag reageren voor 1 oktober 2019.
Wil je meer informatie over de praktijk? Kijk dan eens op www.proactief-almere.nl .

