
 
 
 
 
Voor onze vestiging Medisch Centrum Boschdijk zijn we op zoek naar een 
 

Fysiotherapeut M/V 
 
Ben jij net afgestudeerd en wil je je verder gaan ontwikkelen in een groeiende praktijk in een ontzettend 

gezellig team? Dan hebben wij mogelijk een mooie kans voor jou. 

 

Gewenst profiel 

− diploma fysiotherapie 

− enthousiasme voor het vak 

− het oplossen van het (complexe) probleem van de patiënt is jouw passie 

− je kunt je werkzaamheden goed organiseren 

− werkt graag in een team 

− bereidheid om (op termijn) ook een avond per week te werken 

− flexibiliteit in uren, minstens 16 uur per week beschikbaar.  

− je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

 

Startdatum in overleg.  

 

We hebben drie vestigingen, twee in Eindhoven en één in Helmond. De praktijk is de laatste jaren enorm 

in ontwikkeling en we zoeken een collega die het als een uitdaging ziet om in die ontwikkeling mee te 

gaan en daar een belangrijke bijdrage in te hebben.  

Waar ga je werken? 
Je komt te werken in een groeiende organisatie in een team met acht fysiotherapeuten met allen 

verschillende specialisaties. We werken nauw met elkaar samen, waarbij er steeds wordt gezocht naar 

de meest effectieve behandeling/begeleiding voor de klacht van een patiënt. Mocht je nog minder 

ervaring hebben dan is dit geen probleem, want je wordt begeleid door onze ervaren collega’s. Je begint 
met 2 dagen per week, maar opbouw naar meer uren is zeker mogelijk.  

Naast de fysiotherapeuten bestaat het team uit een receptioniste/administratief medewerker en een 

praktijkmanager waardoor de administratieve last tot een minimum beperkt wordt. 

Het teamgevoel en de gezelligheid onderling vinden we belangrijk. We willen dat ook jij iedere dag met 

veel plezier naar je werk komt. 

 

Meer informatie over onze praktijk vind je op www.fysiotherapiedejong.nl en op onze Facebook pagina. 

 

Schriftelijke sollicitaties kun je sturen naar raymond@fysiotherapiedejong.nl 

 

 

Fysiotherapie de Jong 

Locatie Tonnaerstraat Tonnaerstraat 13 5622 KX Eindhoven 

Locatie Medisch Centrum Boschdijk Douglashout 32c 5621 DE Eindhoven 

Locatie Brandevoort Sportpark Brandevoort 1 5706 KD Helmond 

http://www.fysiotherapiedejong.nl/

