
 
 

Fysiocentrum Beweeg 

Fysiocentrum Beweeg is een professionele en vooruitstrevende Fysiotherapie praktijk, met 3 locaties 
verdeeld over de dorpskernen Belfeld en Reuver. 
Onze praktijk bestaat uit meerdere onderdelen. 
Naast Fysiotherapie kunnen mensen bij ons terecht voor Fysio Fitness, ZwangerFit®, Oefentherapie 
Cesar, Pilates, Echo diagnostiek en Shockwave,  
 
Werken bij ons betekent werken in een dynamische praktijk met een heel gezellig team. Op professionele 
wijze werken wij aan een optimale dienstverlening voor onze patiënten.  In onze praktijk is plek voor een 
extra (geriatrisch) fysiotherapeut. 

(Geriatrisch)  Fysiotherapeut 
Functieomschrijving 
Wij zoeken: 
Een enthousiaste collega. Ben jij een positief, geduldig,  klant gericht en ambitieus persoon? En heb je 
daarnaast een passie voor geriatrische fysiotherapie? Dan hebben wij voor jou een uitdagende baan! 
Een collega die het als een uitdaging ziet om patiënten met een geriatrische zorgvraag zo goed mogelijk in 
beweging te houden en een brede blik heeft op de totale zorgvraag, ook als dit buiten de fysiotherapie ligt. 
Die daarvoor ook graag samenwerkt met andere disciplines binnen dit zorgveld en de directe 
mantelzorgers van de patiënt. 

 
Dit ga je doen: 
Als fysiotherapeut behandel je individueel patiënten zowel in de praktijk maar ook regelmatig aan huis. 
Jouw aandachtsgebied zal met name de patiënt met een geriatrische zorgvraag zijn. Verder zul je veelal 
samenwerken met andere disciplines binnen het netwerk van de patiënt. Denk hierbij aan huisarts, geriater, 
ergotherapeuten, gemeente en thuiszorg.  

Daarnaast begeleid je (medische) trainingsgroepen. Je draagt zorg voor de beste fysiotherapeutische hulp 
aan onze patiënten.   
 
Je werkomgeving: 
Ons team bestaat uit 12 collega’s. Er heerst een informele sfeer waar collega’s in een hecht teamverband 
werken. Samen met 2 andere fysiotherapeuten geef je ons geriatrisch team verder vorm. 
 
Jouw profiel 
Ben jij? 
Een enthousiast, flexibel en energiek persoon met liefde voor het vak Geriatrie.  Beschik jij over goede 
communicatieve vaardigheden en heb je de drive om klanten zo optimaal mogelijk te helpen, dan nodigen 
wij jou graag uit om te solliciteren. 
 
Ons aanbod 
Wat bieden wij jou? 
 

 een aanstelling met uitzicht op een vast contract 
 werken in een gezellig team  
 moderne praktijkomgeving, met uitgebreide therapie mogelijkheden 
 marktconform salaris  
 uren in overleg, maar op z’n minst 16 uur 
 een ruim opleidingsbudget 
 mogelijkheid om multidisciplinair te werken 
 ervaren collega’s in de geriatrie 

 
Jouw reactie 
Ben je enthousiast? Graag reageren voor 30 november 



Solliciteer dan direct door je brief met CV naar Jits Jansen te sturen.  
Corr. adres: Prins Hendrikstraat 25, 5951 EN Belfeld of mail naar jits@fysiocentrumbeweeg.nl 
Wil je meer informatie dan kun je Jits Jansen bereiken op 077-4751505 
Meer informatie over onze praktijk  vind je op www.fysiocentrumbeweeg.nl 


