Vacature Algemeen fysiotherapeut(e):

Wie zijn wij:
Medisch Centrum ForceMed is een multidisciplinaire medische praktijk gespecialiseerd in
diagnostiek, behandeling en preventie van (pijn-) klachten en blessures aan het houdings- en
bewegingsapparaat. Daarnaast richten wij ons op de zorg voor geriatrische cliënten en cliënten met
chronische aandoeningen.
Ons team bestaat uit een arts gespecialiseerd in MSK-geneeskunde, fysiotherapeuten, een
krachttherapeut en overige medewerkers.
Het voordeel van Medisch Centrum ForceMed is de intensieve samenwerking tussen de genoemde
disciplines.
Door korte lijnen en snel schakelen tussen arts, fysiotherapeuten en medewerkers kennen wij een
uiterst efficiënte werkwijze. Hierdoor kunnen wij samen met onze patiënten zo effectief mogelijk
werken aan diagnostiek en herstel. Dit laatste gebeurt onder andere volgens specifieke evidence based
behandelconcepten en protocollen (DAVID en MedX).
Medisch Centrum ForceMed is sinds mei 2017 gehuisvest in het Gezondheidscentrum Zuiderpark
te Eindhoven.
In dit centrum zijn onder andere praktijken voor huisartsgeneeskunde, huidtherapie,
podotherapie, diëtetiek en ergotherapie gevestigd.
De functie-eisen:
•
•
•
•
•
•

Hbo diploma fysiotherapie;
BIG geregistreerd;
Geregistreerd in het kwaliteitsregister;
Direct beschikbaar;
Flexibel inzetbaar;
Enthousiast voor multidisciplinaire samenwerking;

Pre:
•
•
•

Ervaring met het werken met SpotOnMedics;
Beschikbaar in de avond uren;
Bereid om eventueel extra uren te werken.

Gagelboschplein 1

5654 KN Eindhoven

+31 (0)40 211 1494

kracht@forcemed.info

www.forcemed.info

Ons aanbod:
• Uitdagend en gevarieerd werk als fysiotherapeut(e);
• Nauwe samenwerking met MSK-arts;
• Marktconforme salariëring;
• Mogelijkheden tot studie- en scholingsfaciliteit;
Sollicitatie:
Herkent u zichzelf in bovenstaande vacature en hebt u interesse om bij Medisch Centrum ForceMed te
komen werken?
Stuur uw sollicitatie en cv dan via email of per post vóór 7 juni a.s..
Ook bijna afgestudeerde gegadigden zijn bij ons van harte welkom om te solliciteren naar deze functie
van fysiotherapeut. U kunt dan starten als assistent-fysiotherapeut en werkt dan onder supervisie van
één van de andere fysiotherapeuten.

Email:
m.vandenbos@forcemed.info
Post:
Medisch Centrum ForceMed
T.a.v. M. Van den Bos
Gagelboschplein 1
5654 KN Eindhoven
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