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Ben jij die enthousiaste, initiatiefrijke manueel therapeut, die zich graag met de behandeling van kinderen
bezig houdt en/of zich daarin verder wil specialiseren?
Dan willen we graag met je kennismaken!
PrengerHoekman is een Plus-praktijk waar hoge kwaliteit zorg wordt geleverd binnen diverse specialisaties van
de fysiotherapie. Onze 35 therapeuten streven vanuit 7 locaties in de regio Oost-Groningen, met persoonlijke
aandacht, naar het beste resultaat voor onze patiënten. Daar hoort een doelgerichte, multidisciplinaire aanpak
bij, die zorgt voor succesvolle behandelmethoden en innovatieve samenwerkingsverbanden.
Ter aanvulling van ons bestaande team zijn wij op zoek naar een kinder-manueel therapeut.
Functiebeschrijving:
Wij bieden per direct een afwisselende functie voor een manueel therapeut met affiniteit en eventueel aan te
vullen kennis op het gebied van kinder-manuele therapie. Je werkt binnen een praktijk, waar kwaliteit,
innovatie, prettige sfeer, teamgeest en (interne)scholing veel aandacht krijgen. Studeer je binnenkort voor de
master manuele therapie af en wil jij je verder ontwikkelen? Solliciteer dan ook!
Wie zoeken wij?






Je bent een teamplayer en bent bereid om samen met je collega’s (w.o. kinderfysiotherapeuten)
invulling te geven aan de kinder-manuele therapie;
Je bent een ondernemende therapeut, die het leuk vindt om op eigen initiatief contacten te leggen
met huisartsen, specialisten en andere disciplines;
Je gaat voor kwaliteit en voelt je patiënten goed aan;
Je hebt een pré, als je bekend bent met FysioManager en/of ervaring hebt met verslaglegging op plus
niveau;
Je bent wekelijks beschikbaar gedurende minimaal 4 dagdelen, liefst meer.

Wat PrengerHoekman je biedt:
Wij bieden je, tegen een ruime beloning en goede arbeidsvoorwaarden, een dienstverband van minimaal 2
dagen per week in een prettige, collegiale werkkring. Daarnaast bieden we je de ruimte om verder te
ontwikkelen en je ambities waar te maken.
Meer informatie
Heb je interesse in deze baan en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan middels een gemotiveerde
sollicitatiebrief aangevuld met CV en foto naar s.slager@prengerhoekman.nl
Mocht je na het lezen van deze vacature nog vragen hebben, neem gerust contact op met Siebina Slager via
het bovenvermeld emailadres.
PrengerHoekman Fysiotherapie,
Blijhamsterweg 47, 9673 XB Winschoten
Tel: 0597-413236
www.prengerhoekman.nl

