
Voor onze fysiotherapiepraktijk zoeken wij een geriatriefysiotherapeut. Vanwege toenemende vraag naar 
geriatriefysiotherapie bieden we jou de kans om per direct deze specialisatie op te pakken en uit te breiden. Als je de opleiding 
nog volgt, is dit een mooie kans om alvast te zijn verzekerd van een vaste functie als geriatriefysiotherapeut.

Geriatriefysiotherapeut m/v (i.o.)
Voor 20 – 40 uur

Wij zijn:
Fysiotherapie Mantinghcentrum Stadskanaal (FMS). Al ruim 40 jaar komen mensen uit Stadskanaal en omgeving met 
uiteenlopende lichamelijke klachten bij ons. We werken nauw samen met diverse stichtingen, medisch centra en verenigingen 
om onze cliënten van een zeer goede, passende behandeling te voorzien.

Ons enthousiaste team bestaat uit twaalf fysiotherapeuten, allen met een of meerdere specialisaties, en drie secretariële 
medewerkers. Vrijwel alle specialisaties zijn bij FMS dan ook vertegenwoordigd. We hechten veel waarde aan aandacht voor 
de cliënt en elkaar. Ook plezier in het werk staat bij ons hoog in het vaandel.

Wij bieden:
 Een leuke, uitdagende functie voor minimaal 20 uur per week
 (uren in overleg).
 Een grote, innovatieve praktijk met veel specialisaties en een
 modern uitgeruste oefenruimte.
 Ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te
 ontwikkelen.
 Coaching om jou naar een (nog) hoger niveau te begeleiden.
 Enthousiaste collega's om mee samen te werken.
 Goede arbeidsvoorwaarden.

Jij hebt/bent:
 Een afgeronde hbo-opleiding Fysiotherapie.
 Een afgeronde opleiding MSc Geriatriefysiotherapie (of je bent
 in opleiding).
 Af�initeit met ouderenzorg. Je behandelt het liefst senioren met
 complexe of meervoudige casuıs̈tiek.
 In staat om op verzoek van de huisarts een diagnose en een
 behandelplan op te stellen. Daarnaast onderhoud je het
 contact met de huisarts en eventuele verpleging van de cliënt.
 Flexibel inzetbaar.
 Een zelfstandige teamspeler.
 Oplossingsgericht en durft verantwoordelijkheid te nemen.
 Enthousiast, sociaal en communicatief vaardig.
 Geen moeite om ook in de avonduren te werken.

Solliciteren
Ben jij als geriatriefysiotherapeut (i.o) op zoek naar jouw 
droombaan? Lijkt het je leuk om ons team te komen 
versterken? Stuur ons een motivatiebrief en een cv.
Je mag dit mailen naar info@fms-fysiotherapie.nl
t.a.v. Muriël Veninga.
Als je meer wilt weten over de functie en/of onze praktijk, 
neem dan gerust telefonisch contact met ons op door te 
bellen naar 0599-610872.
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