
DRIE VACATURES 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ALGEMEEN FYSIOTHERAPEUT  

Wij zijn op zoek naar uitbreiding van ons team fysiotherapeuten, die gespecialiseerd zijn in algemene klachten van het 
bewegingsapparaat, post-operatieve revalidatie van knie- en heupprotheses en sport gerelateerde klachten en 
revalidatie.  

Ben jij een jonge, beginnende of ervaren fysiotherapeut en heb jij een sterke interesse hierin en wil jij je hier in 
ontwikkelen? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken.  
Binnen onze praktijken werken wij samen met orthopedisch chirurgen, kaderhuisartsen bewegingsapparaat, 
bewegingswetenschappers en voedingsdeskundigen.  

Onze therapeuten werken veelvuldig op de anderhalve lijn spreekuren in de regio evenals op de multidisciplinaire 
spreekuren binnen Optimus Orthopedie, een kliniek voor orthopedie.  

Verder werken wij met structurele multidisciplinaire overleggen (MDO’s) waarbij alle bovengenoemde expertise ook 
bijdraagt. Tevens verzorgen wij extern en intern onderwijs en een wetenschapsprogramma.  
Binnen onze praktijken werken wij tevens met technieken als echografie, ergospirometrie, isometrie en isokinetiek, EMG 
en goniometrie binnen ons daarvoor ingerichte Beweeglab.  

Wij vragen van jou minimaal:  
- Basale ervaring met orthopedische revalidatie van het algemene bewegingsapparaat  
- Een afgeronde of bijna afgeronde opleiding fysiotherapie 
- Een AGB-code 
- Registratie Keurmerk fysiotherapie of bereid hiervoor in te schrijven 
- Flexibel inzetbaar en rijbewijs B 

Pre  
- Sportieve instelling	 	 	 	 	  
- Ervaring met begeleiding van sportteams en sporters 
- Woonachtig in de omgeving van Maastricht	 
- Ervaring met Fysiomanager 
- In overleg mogelijkheden tot het werken van een dagdeel op zaterdagen of avonden  

Wij bieden: 
- Een mooie uitdagende leeromgeving binnen een topteam fysiotherapeuten 
- 32-40 uur per week 
- Een vast salaris €2700-4500 bruto op basis van een full-time dienstverband 
- Gedeeltelijke pensioeninleg 
- Reiskosten vergoeding afh. van woon-werkafstand 
- Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van scholing / cursus / opleiding. 
- Zelf trainen (betaald) tijdens werktijd!  

Zie jij jezelf in al het bovenstaande? Mail dan je CV en motivatie naar ons contactadres. admin@sportho.nl 
Voor meer informatie neem alvast eens een kijkje op www.sportho.nl en www.optimusorthopedie.nl  

SPORTHO 
ZOEKT   

3 Fysiotherapeuten

Langen Akker 106 
6325CN Berg en Terblijt, NL


