
 

Ben jij die gemotiveerde (sport)fysiotherapeut die ons team komt versterken? 

Wegens een stijging in ons patiënten aanbod zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste en 
gedreven collega m/v (16-20 u/pw) voor de functie (sport)fysiotherapeut ter aanvulling van ons team. 

WIE ZIJN WIJ? 

Fysiotherapiepraktijk van den Berg is een moderne en vooruitstrevende fysiotherapie praktijk met een 
frisse aanpak waar we innovatie belangrijk vinden. Wij hebben inmiddels 4 locaties in Alphen aan den 
Rijn. Op de locaties zijn meerdere therapeuten en andere disciplines actief in een multidisciplinaire 
setting. Op dit moment zijn er 4 sportfysiotherapeuten.  

WIE ZOEKEN WIJ? 

We zijn op zoek naar een gemotiveerde (sport)fysiotherapeut, liefst met ervaring, die ons team komt 
versterken. Je bent vakinhoudelijke en communicatief sterk, leergierig en een gedreven persoon die 
van aanpakken houdt. Je bent iemand die serieus opzoek is naar een goede baan waarin jij jezelf kan 
ontwikkelen en wilt investeren in het bedrijf waarvoor je werkt.  

Kortom jij bent een hele leuke collega om mee samen te werken. 

SAMENGEVAT: 

• (sport)fysiotherapeut 
• CKR en BIG geregistreerd 
• Enthousiast, gemotiveerd, zelfstandig 
• Ervaring met Intramed pre 

WAT BIEDEN WIJ? 

• Uitdagende functie met ruimte voor eigen ontwikkeling 
• Ruime arbeidsvoorwaarden 
• Zeer aantrekkelijke salariëring 
• Werktijden in overleg 
• Gerenommeerde organisatie/ team met ontspannen werksfeer. 
• Vakinhoudelijke ontwikkeling door intervisies en scholing/opleidingen/specialisaties. 
• Een toplocatie met alle moderne faciliteiten van dien. 
• Enthousiast geworden? Stuur ons dan je CV + motivatiebrief en wie weet ben jij binnenkort 

onze collega 

FUNCTIE EISEN 

Specialisatie: sport of affiniteit voor (sport) revalidatie 
Software ervaring: intramed is pre 

 

 

 



WAT BIEDEN WIJ 

Dienstverband: Parttime 
Contracttype: in overleg 
Uren indicatie: 16-20 u/pw 

Fysiotherapie praktijk van den Berg 

Solliciteer vandaag nog en stuur je CV en motivatiebrief naar info@fysiovdberg.nl tav Floris van den 
Berg.  

 

Fysiotherapie van den Berg | Lichaam in balans B.V.  

Prinses Irenelaan 1F 

2404 BH Alphen aan den Rijn 

Tel:  0172-473855 

info@fysiovdberg.nl 

www.fysiovdberg.nl 

http://twitter.com/fysiovdberg 
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