Fysiotherapeut - Den Haag
Informatie
Plaats

Rijswijk (zh)

Salarisindicatie

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

8 - 16 uur

Publicatiedatum
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Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

29-09-2022

Schaal

Vacature Tekst

Voor jou
·
·
·
·
·

Een goed marktconform salaris
Dé kans om jezelf verder te ontwikkelen
Uitdagende baan, die je zelf mag vormgeven in flexibiliteit
Werken in een toffe, innoverende en inspirerende werkomgeving
Samenwerken met enthousiaste, gemotiveerde collega's

Van jou
·
·
·
·
·

Ervaring werken in de eerste lijnszorg
Positieve en leerbare houding
Zorg kunnen leveren dichtbij en op afstand
Van samenwerken krijg jij energie
Professionele werkhouding: check!

Jouw koers
Aan de slag als fysiotherapeut bij Novicare in regio West Nederland (omgeving Den Haag)! Wordt dit jouw nieuwe job? Dan krijg
jij dé kans om jezelf verder te ontwikkelen, kies jij voor werken in een innovatieve en innoverende werkomgeving én mag je jouw
baan zelf vormgeven. Benieuwd naar meer? Lees dan snel verder...
"Beter doen. Betekenis geven. Impact maken. Mensen raken. Zorg heeft altijd een doel. Wij gaan niet voor maximaal, maar voor
optimaal. Gaan op zoek naar de vraag achter de vraag. Schuiven regeltjes opzij en cliënten naar voren. Zetten behandelaren in
hun kracht, loodsen kennis naar de juiste plekken en dragen echt iets bij. Aan het leven van onze cliënten, de resultaten van onze
samenwerkingspartners en het werkgeluk van onze medewerkers."

Werken bij Novicare
Wij zijn een zelfstandige behandeldienst voor én door behandelaren in de ouderenzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg (VG).
Wij zijn actief in zeven regio's en leveren hier gespecialiseerde multidisciplinaire behandeling bij ruim veertig zorginstellingen en
bij cliënten aan huis. Daarbij verzorgen wij de hele behandeldienst, de medisch specialistische schil of periodieke consultdagen op
locatie. Ook adviseren we andere behandeldiensten en geven we scholing.

Wat betekent werken bij Novicare voor jou?
Onze kracht? Die ligt bij onze behandelaren. Bij jou dus! Dat jij jouw werk goed kan uitvoeren, is voor ons enorm belangrijk.
Daarom kijken we bij het inrichten van je pakket naar jou als persoon en je ambities. En natuurlijk bieden we flexibiliteit, zodat je
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werk optimaal aansluit bij de rest van je leven.

Word onderdeel van Novicare
En waarom zijn wij naar jou op zoek? We groeien hard. Dit komt doordat er veel behoefte is aan onze manier van zorgverlening
waarbij langdurige samenwerking, borging én optimalisatie van de zorg speerpunten zijn.
Jouw Kracht
Jouw kracht als fysiotherapeut bij Novicare in de omgeving van Den Haag (regio West Nederland), die beschrijven we graag als
volgt:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

je bent bij voorkeur woonachtig in regio Den haag
je hebt ervaring/affiniteit met somatische en psychogeriatrische langdurige ouderenzorg
je hebt ervaring/affiniteit heeft met het werken in de 1e lijn (H-consulten)
je hecht naast een goede fysieke behandeling veel waarde aan het welzijn van de cliënt
je staat voor jouw professionele verantwoordelijkheid
je hebt met een positieve en leerbare houding
je vindt het leuk te werken in een omgeving die zich blijft ontwikkelen
je zoekt gemakkelijk de samenwerking op en past daarmee goed in onze werkwijze van zorg en behandeling zowel
dichtbij als op afstand
je vindt samenwerking met de leden van het multidisciplinaire team vanzelfsprekend en die werkt hierin graag
zelfstandig
je bent in bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer

Jouw Keuze
Jouw keuze als fysiotherapeut bij Novicare in de regio West Nedrland (omgeving Den Haag), die beschrijven we natuurlijk ook
graag voor je:
·
·
·
·

een werkpakket op maat met ruimte om je expertise verder te ontwikkelen
een groot intern netwerk van expertise en ondersteuning
vanuit Novicare georganiseerde en geaccrediteerde scholingen, symposia en intervisie met je vakgroep
uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals een ruim eigen scholingsbudget, flexibele werktijden, laptop, werktelefoon en
een marktconform salaris

Pak het moment
Pak jij het moment? Laat zeker jouw sollicitatie achter voor fysiotherapeut in de regio West Nederland! Stuur je motivatie en CV
en wie weet ben jij wel dé nieuwe fysiotherapeut bij Novicare!
Heb je nog vragen of wil je nog iets bespreken? Geen probleem! Bel of WhatsApp mij, (Suzan Geelen, regioleider regio West
Nederland) via 06-48080748.

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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