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Vacature Trainer: 
 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de medische sector binnen een 
multidisciplinair team? Wegens groei van onze praktijk zijn wij op zoek naar een: 

Trainer 
 

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. 
Ons team bestaat uit een gespecialiseerd arts, fysiotherapeuten, krachttherapeut en overige 
medewerkers. 
Binnen Medisch Centrum ForceMed bestaat een intensieve samenwerking tussen de genoemde 
disciplines omwille van een efficiënt werkwijze met korte lijnen en snel schakelen tussen arts, 
fysiotherapeuten en medewerkers. 
Hierdoor kunnen wij samen met onze patiënten zo effectief mogelijk werken aan diagnostiek en herstel. 
Dit laatste gebeurd onder andere volgens een specifiek behandelconcept (MedX). 
MC ForceMed is sinds mei 2017 gehuisvest in Gezondheidscentrum Zuiderpark. Hier zijn onder andere 
praktijken voor huisartsgeneeskunde, ergotherapie, huidtherapie, podotherapie en thuiszorg gevestigd. 
De verhuizing naar het gezondheidscentrum en het voortdurende uitbreiden van het zorg- en 
preventieaanbod zorgen voor een toename een groei van de praktijk. 

 
Profiel: 
Wij zoeken een trainer die het als een uitdaging ziet om samen met ons te werken aan het verder 
uitbreiden van de praktijk en hiermee ook de eigen werkzaamheden. U vindt het leuk om 
multidisciplinair samen te werken in een medische setting en hebt affiniteit met het opzetten van 
activiteiten. 

 

De functie-eisen: 

• Diploma: 
o Beweegagoog 
o Sportinstructeur 
o Personaltrainer 
o Indien mogelijk een medische applicatie 

• Direct beschikbaar 

• Open staan voor multidisciplinaire samenwerking. 

• Aantoonbare interesse voor werken in de (para-) medische sector 

• Sociaal vaardig, ondernemend en flexibel 

• Ervaring met het werken in een EPD 

• Ontwikkelen en verder uit breiden van Medisch Centrum ForceMed 

• Bereidt tot interne scholing in verband met het behandelconcept (zelfstudie + praktijk) 

• Openstaan voor ontwikkeling van het preventieve zorgaanbod 

 
Pre: 

• Affiniteit met verschillende (para-) medische doelgroepen 

• Flexibel en beschikbaar in de avond uren / weekend 

• Sportmassages 
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Ons aanbod: 
 

• Een leuke gevarieerde baan als trainer in een kleinschalig maar gezellig team. 

• Het aantal beschikbare uren betreft bij aanvang een nul-uren contract. De eerste 

uren zullen echter snel gevuld zijn. Verdere uitbreiding van uren hangt af van de groei van het 
preventieve zorgaanbod en uw eigen inzet daarbij. 

 
 

Reageren: 
Herkent u zichzelf in bovenstaande vacature en hebt u interesse om bij ons te komen werken? 
Stuur dan via e-mail of post voor 7 juni a.s. uw sollicitatie samen met uw cv naar: 
E-mailadres : kracht@forcemed.info 
Postadres : Medisch Centrum ForceMed, Gagelboschplein 1, 5654 KN Eindhoven 

 
Voor telefonische inlichtingen: 040-2111494 en vragen naar Dr. H. Bultman 
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