Vacature TIGRA Heerenveen
Arbeidsfysiotherapeut (i.o.) /
fysiotherapeut met affiniteit
Arbeid & Gezondheid

24-32 uur per week.

De functie
➢ Begeleiding van gedragsmatige fysieke
training bij verzuim.
➢ Uitvoering Preventief Medisch Onderzoek.
➢ Uitvoeren van werkplekonderzoeken en
onderzoek fysieke belasting.
➢ Verzorgen van ‘in company’ spreekuren.
➢ Geven van voorlichtingen en trainingen.
Jouw talenten
➢ Punctueel, gestructureerd en zelfstandig
kunnen werken maar ook een echte
teamplayer.
➢ Open staan voor feedback.
➢ Enthousiast en met overtuiging kennis
kunnen overdragen en in staat zijn mensen
te raken.
➢ Kunnen werken binnen bestaande
protocollen en systemen.
➢ Inzicht hebben in je eigen kwaliteiten en
competenties.
➢ De ambitie om je verder te ontwikkelen
binnen je vakgebied.

Wij bieden
➢ Een leuke, dynamisch en uitdagende baan in de
regio Heerenveen.
➢ Werken in een groeiend gemotiveerd team van
enthousiaste en leuke collega’s.
➢ Ruimte om via opleidingen je te ontwikkelen en
je ambities waar te maken.
➢ Al wel fysiotherapeut, maar nog geen
arbeidsfysiotherapeut? Dan is dat geen probleem.
➢ Een contract voor minimaal 24 uur per week.
➢ Een marktconform salaris en goede primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wie zijn wij?
➢ TIGRA is landelijk actief en heeft als
missie om alle werknemers in Nederland
fluitend het pensioen te laten halen. Wij
helpen organisaties ervoor te zorgen dat
werknemers gezond, vitaal en met plezier
aan het werk blijven.
➢ Wij bieden interventies aan op het gebied
van inzetbaarheid, preventie en verzuim.
➢ Daarnaast streven wij ernaar marktleider
te zijn in Nederland, als dé partner voor
werkgevers op het gebied van duurzame
inzetbaarheid.

Reageren
Ben jij enthousiast geworden na het lezen van de vacature en denk je dat jij onze nieuwe Arbeidsfysiotherapeut bent?
Mail dan je motivatiebrief en CV naar g.broekema@tigraheerenveen.nl. Heb je vragen of wil je meer informatie over de vacature?
Neem dan ook contact op.

www.TIGRA.nl

