
Vacature Bekkenfysiotherapeut (i.o)  

Mens & Beweging, fysiotherapie en revalidatie 

Functieomschrijving: Bekkenfysiotherapeut (i.o) ter vervanging van zwangerschapsverlof en mogelijk vooruitzicht 

voor vast.  

16-24 uur, bepaalde tijd( vanaf september tot eind februari). 

Waar zijn we naar opzoek? 

Ben jij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut, in opleiding of geïnteresseerd om deze opleiding te volgen?   En 

toe aan een leuke, nieuwe uitdaging?  

Vanwege de aankomende zwangerschapsverlof van onze collega Kirsten, zijn wij op zoek naar een bekkenbodem 

fysiotherapeut/specialist die kennis van zaken met betrekking tot problematiek in de bekkenbodem met een 

positieve en sociale instelling. Mensgerichte vaardigheden en het vermogen met anderen om te gaan, zowel 

binnen de organisatie als daarbuiten, die dragen bij tot het succesvol vervullen van de functie. 

Jij bent voor ons de medewerker die wij graag willen als je in staat bent op een actieve en gepaste manier 

belemmeringen aan te pakken en altijd op zoek bent naar een mooi nieuw resultaat voor onze patienten.  

Dit is wie wij zijn: 

Wij zijn Mens & Beweging, fysiotherapie en revalidatie, onze praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum Goes 

(www.mensenbeweging.nl) . De praktijk heeft een sterk innovatieve ambitie waarin de patiënt en de patiëntenzorg 

altijd centraal staan. Zonder een sterk team van enthousiaste fysiotherapeuten is dat niet mogelijk. Daarom richt 

de praktijk zich nadrukkelijk op een intensieve collegiale samenwerking, waarbij ontwikkeling van elke individuele 

medewerker en het totale team als geheel gestimuleerd wordt. 

Wie zoeken we? 

Hopelijk vink jij onderstaand lijstje af: 

• Werken in multidisciplinair teamverband spreekt je aan; 

• Je bent kritisch, overtuigend en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Je bent zelfstandig, flexibel, creatief en je hebt inlevingsvermogen; 

• Je bent in het bezit van een HBO diploma Bekkenfysiotherapie, in opleiding of geïnteresseerd deze 

opleiding te volgen; 

• Je bent BIG geregistreerd, kwaliteitsregistratie (SKF/CKR) is een pre; 

• Relevante werkervaring is een voordeel, maar enthousiaste starters zijn ook van harte welkom om te 

solliciteren! 

Wat bieden wij? 

Bij een volledig aansluiting op het profiel, bieden we je een dienstverband voor 16-24 uur per week. Salariëring is 

overeenkomstig je opleiding en werkervaring. Daarnaast bieden we je een inspirerende werkomgeving binnen een 

leuk en leergierig team van 19 collega's.  Met mogelijkheid van blijvend dienstverband bij wederzijdse klik. 

Interesse? 

http://www.mensenbeweging.nl/


Wil je graag werken bij ons komen waarnemen? Solliciteer dan via de onderstaande button. Eerst meer weten over 

deze functie? Bel of mail dan met Alex de Pagter, info@mensenbeweging.nl 

 


