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Jij brengt cliënten en collega’s in beweging, dat is pas gezond 
Als prak)jk voor fysiotherapie werken we vanuit een nieuw en modern gezondheidscentrum. Het mooie is: 
er valt nog een wereld te winnen als het gaat om samenwerking met al die deskundigen onder hetzelfde 
dak. Net iets voor jou om dat op te pakken … Borrelen er al ideeën op? 

Wie jij bent als fysiotherapeut 
• Je hbo-diploma voor fysiotherapie heb je op zak, een specialisa)e is mooi, maar geen must.  
• Alleen de vraag al: ‘Wat kan er nog beter?’, is voldoende om jou in beweging te brengen.  
• Het werken in een vooruitstrevend team lijkt je leuk en zie je als een uitdaging. 
• De energie waarmee jij aan de slag gaat, werkt niet alleen aanstekelijk voor je cliënten, maar ook 

voor je collega’s.  
• Als iets nou even niet zo gaat als bedacht, dan laat je je niet uit het veld slaan. Je zet gewoon je 

schouders er weer onder samen met je collega’s.  

Werken bij Mens en Beweging 
Mens en Beweging blijL groeien en beweegt zich naar een mul)disciplinair gezondheidscentrum. Bewegen 
is gezond, dus we houden onze cliënten graag in beweging, ook na het leveren van de cura)eve zorg. Dat 
doen we met een hecht team dat zorgdraagt voor elkaar en volledig gaat voor de cliënt. We scoren dan ook 
niet voor niets een 9,2 op cliënOevredenheid. 

Wat je krijgt als fysiotherapeut  
• Een grote behandelruimte en oefenruimte – alles is nieuw en modern 
• Een marktconform salaris. 
• Werk je full)me, heb je recht op 25 vakan)edagen per jaar.  
• Wij vinden scholing belangrijk. Cursussen krijg je van ons, bij de grotere opleidingen helpen we je 

graag financieel. 

Fysiotherapeut jouw baan? 
Kom jij ons team van therapeuten in Goes versterken? Stuur dan je cv en hopelijk mogen we kennis met jou 
maken en jij met onze prak)jk. Je kunt je cv met mo)va)e richten aan Alex de Pagter op 
alex@mensenbeweging.nl. Mocht je een vraag hebben over de vacature bel dan gerust naar 06-53 74 27 
65.  


