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Het Integraal Gezondheids Centrum (IGC) biedt therapieën voor uiteenlopende klachten met 
een fysieke, psychische of gemengde oorzaak. Daarvoor maken wij gebruik van onder meer 
fysiotherapie, manuele therapie, acupunctuur, haptotherapie, biofeedback, EMDR, psychologie 
en psychotherapie. Het IGC is betrouwbaar, menselijk en oneindig creatief. Word jij daar ook 
blij van? Kom dan bij ons werken.

  Wij zijn op zoek naar een ervaren

FYSIOTHERAPEUT
of iemand die graag ervaren wil worden.

Wij bieden:
 • een prettige, ontspannen werkomgeving met onze cliënten en collega’s;
 • een uitdagende werkplek waar samenwerken met andere disciplines de norm is;
 • drie collega’s fysiotherapeuten en uitgebreide bibliotheek en veel beschikbare kennis;
 • een marktconform salaris of een nader overeen te komen ZZP-tarief; 
 • 25 vakantiedagen op basis van fulltime (38 uur). 

Jij kunt:
 • zelf ook creatief werken en oplossingen verzinnen;
 • werken met complexere problematiek;
 • werken in de eerste en de tweede lijn, ook samen met de psychologen.

Jij bent:
 • vriendelijk, empathisch en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • positief ingesteld, goed in staat om patiënten te motiveren en te coachen;
 • nu 3 dagen per week beschikbaar, met de wens om je werkzaamheden naar meer uit 
   te bouwen;
 • in het bezit van een master of bereid de opleiding te gaan volgen;
 • bereid om verslaglegging te doen in Medikad en te voldoen aan keurmerkeisen.

Spreekt deze vacature jou aan en wil je graag meewerken in ons team? Bel dan met 
Petra Lambert, 06 1932 0057, door de week bij voorkeur tussen 17.00 en 20.00 uur en in het 
weekend tussen 11.00 en 20.00 uur. Of stuur direct een mail met je motivatie en CV naar 
petra.lambert@integraalgezond.nl.


