TIGRA Apeldoorn zoekt een bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut (i.o.)
Wie zijn wij?
Sinds 2003 maakt TIGRA Apeldoorn deel uit van het landelijke TIGRA netwerk
(www.tigra.nl). TIGRA Apeldoorn is samen met Bos & Weide Fysiotherapie en OCA
Apeldoorn gevestigd in een schitterend pand in Apeldoorn Zuid. Deze drie partijen werken
intensief met elkaar samen.
TIGRA Apeldoorn houdt zich bezig met het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van
werknemers binnen onze regio. We bieden curatieve-, preventieve diensten en begeleiden
organisaties bij het optimaliseren van duurzame inzetbaarheid.
Vanwege een groeiende vraag naar onze dienstverlening is er per direct behoefte en ruimte
binnen het team voor een bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut (i.o.), of iemand die deze
opleiding wil gaan volgen.
Het aantal uur van de functie is bespreekbaar, maar betreft bij aanvang minimaal 24 uur per
week.
Wat bieden wij?







Een uitdagende, dynamische baan binnen het toonaangevende landelijke TIGRA
netwerk;
Werken in een gemotiveerd team van enthousiaste en leuke collega’s;
Ruimte om via opleidingen je verder te ontwikkelen en je ambities waar te maken;
Een prachtige locatie van waaruit je werkt met een up-to-date inrichting;
Een contract voor minimaal 24 uur, één en ander in overleg in te vullen;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Om welke taken gaat het?






Begeleiden van gedragsmatige fysieke training bij verzuim;
Uitvoering van Preventief Medisch Onderzoek;
Uitvoeren van werkplekonderzoek en onderzoek fysieke belasting;
Verzorgen van “in company” spreekuren;
Geven van voorlichtingen en trainingen.

Welke eigenschappen zijn van belang?







Punctueel, gestructureerd en zelfstandig kunnen werken;
Open staan voor feedback;
Enthousiast en met overtuiging kennis kunnen overdragen en in staat zijn mensen te
raken;
Kunnen werken binnen bestaande protocollen en systemen;
Inzicht hebben in je eigen kwaliteiten en competenties;
De ambitie om je verder te ontwikkelen binnen je vakgebied.

Belangstelling? Stuur je motivatie met CV naar Rogier Bos, r.bos@tigra.nl.
Wil je meer informatie neem dan contact op via 055-5402562.

