 VACATURE

FYSIOTHERAPEUT CHRONISCHE PIJN
OMSCHRIJVING
Hoe doorbreek je de cirkel van chronische pijn?
Ben jij de fysiotherapeut die het fascinerend vindt om te
ontdekken waar het in de verschillende systemen misgaat en vind je het
leuk om samen met de patiënt te onderzoeken welke knelpunten er aanwezig zijn,
dan hebben wij een ontzettend leuke functie voor jou. In een nauwe samenwerking met onze
psychosomatisch fysiotherapeut willen we deze zorg in regio Heerenveen verder uitbreiden en verbeteren.
We zijn daarom per direct op zoek naar een enthousiaste en gepassioneerde fysiotherapeut met affiniteit
en ervaring met mensen met stress gerelateerde (fysieke) klachten, chronische pijn en/of S.O.L.K.

Wat ga je doen?
 Als fysiotherapeut chronische pijn ga je multidisciplinair samenwerken met een zeer enthousiast en gedreven team.
 Je gaat werken met mooie technologieën zoals Reducept VR-training.
 Patiënten helpen verstoorde bewegingspatronen te verminderen door balans en stabiliteitstraining (bv d.m.v. Redcord)

FUNCTIEVEREISTEN - Wat verwachten we van jou?

WIE ZIJN WIJ?

 Je bent geïnteresseerd in de complexe relaties tussen de psychologische en sociale as-

TIGRA Heerenveen is een toonaangeven-

pecten van lichamelijke klachten en je vindt het een uitdaging dit bespreekbaar te maken.

de praktijk in Heerenveen met 3 locaties

Je weet alles van spanning en ontspanning, belasting en belastbaarheid.

en meer dan 40 medewerkers. Wij zijn

Je bent sociaal vaardig en kan goed samenwerken.

een goed georganiseerde en moderne

Je bent betrokken met je patiënt en hebt persoonlijke aandacht hoog in het vaandel.

praktijk die voldoet aan de kwaliteitsei-

Je kunt werken in een dynamische praktijk.

sen van het Keurmerk Fysiotherapie.






WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN?
 Een marktconform salaris (vaste of variabele beloning).
 Een contract voor minimaal 24 uur per week met uitbreidingsmogelijkheden tot fulltime.
 Een contract voor bepaalde tijd en bij wederzijds goed bevinden kan dit een vaste
aanstelling worden (onbepaalde tijd).

 Persoonlijke ontwikkeling middels opleidingen en cursussen.
 Een stimulerende en prettige werkomgeving.

We zijn breed gespecialiseerd en bieden
veel ruimte voor de ontwikkeling van
onze medewerkers. We geloven in intensieve samenwerking met andere zorgverleners in de regio om onze patiënten zo
goed mogelijk te kunnen helpen. Bovenal geloven we in een fijne, stimulerende
werkomgeving om het beste uit onze
medewerkers te halen!

Kom jij ons team versterken? Leuk! We zien jouw motivatie + cv graag tegemoet
via g.broekema@tigraheerenveen.nl. Ook als je meer wilt weten over de functie,
arbeidsvoorwaarden of onze praktijk mag je altijd contact opnemen.

