
Vacature manueel therapeut 

Wij zijn op zoek naar een manueel therapeut om ons team te versterken. ProActief is een 
grote (+/-10 fysiotherapeuten) fysiotherapiepraktijk in Almere-Buiten met manueel 
therapeuten, sportfysiotherapeuten en algemeen fysiotherapeuten. Voor uitbreiding van 
ons team zijn wij perdirect op zoek naar een manueel therapeut die het leuk vindt een 
eigen agenda op te bouwen binnen de praktijk. ProActief is een pluspraktijk waar 
persoonlijke begeleiding centraal staat. Naast fysiotherapie wordt leefstijlbegeleiding, 
dietetiek, podologie en psychologische begeleiding geboden aan klanten. Daarnaast zijn er 
uitgebreide trainingsfaciliteiten en heeft de praktijk een eigen crossfit-box. Het huidige 
team bestaat uit een jonge groep enthousiaste en ambitieuze fysiotherapeuten.  Binnen de 
praktijk werken wij met een buddysysteem waar fysiotherapeuten met meer werkervaring 
de jongere therapeuten helpen en bijscholen. Wij zijn dan ook op zoek naar een manueel 
therapeut die de jongste therapeuten kan ondersteunen bij hun ontwikkeling.  

Wat wij bieden: 

- Een leuk jong team van fysiotherapeuten 

- Veel vrijheid en ruimte voor eigen ideeën 

- Mogelijkheid om een deel van een agenda over te nemen en daarnaast 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: 

- Minimaal 3 jaar werkervaring als algemeen fysiotherapeut,  enkele jaren 
werkervaring als manueel therapeut is een pré.  

- 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 / Pluspraktijk 

- 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 belangsteling voor deze functie? Stuur dan jouw solliciatie met CV en pasfoto naar 
info@proactief-sport.nl t.a.v.dhr. K. Lammers. Graag reageren voor 1 april 2019.  

Wil je meer informatie over de praktijk? Kijk dan eens op www.proactief-almere.nl .
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