
Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega! 

Fysiotherapeut

Chiropractie Fysiotherapie Nijmegen is een 
innovatief multidisciplinair gezondheidscentrum 
waar patiënten komen met de meest 
uiteenlopende klachten. De sfeer binnen onze 
praktijk is professioneel maar informeel. We 
hebben korte communicatielijnen en verwachten 
een grote mate van zelfstandigheid van onze 
medewerkers. We bieden ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en de 
arbeidsvoorwaarden zijn passend bij het niveau 
van de functie en je ervaring.   
 
Het betreft een functie voor 28 uur per week, 
met mogelijkheid tot meer. Flexibiliteit bij 
vakanties en ziekte is gewenst. Een master 
Fysiotherapie en/of ervaring in soortgelijke 
functie is een pré. Voorkeur gaat uit naar 
samenwerking op ZZP basis.  
 

Chiropractie Fysiotherapie Nijmegen | Hatertseweg 665 | 6535 ZR | Nijmegen | 024-3558830

PARTTIME 28  UUR 
(met mogelijkheid tot meer)

Ben jij….. 
Op zoek naar een baan als fysiotherapeut? 

Woonachtig in omgeving Nijmegen? 

Sterk in communicatie en een motiverende behandelaar? 

Heb jij affiniteit met wervelkolom gerelateerde klachten? 

Leergierig en een echte teamplayer? 

 

Heb jij…… 

Affiniteit met wervelkolom gerelateerde klachten?  

Zin in een nieuwe uitdaging? 

 

Wil jij…… 

Specialist worden op het gebied van wervelkolom 

gerelateerde klachten? 

Je blijven ontwikkelen als therapeut? 

Streven naar een hoge mate van kwaliteit in je behandeling? 

Samenwerken met andere specialisten? 

Werken in een jong en enthousiast team? 

 

Wie weet ben jij dan wel de collega waar wij naar op zoek zijn!  

Word jij enthousiast van het lezen van deze vacature en lijkt het je leuk om deel uit te gaan maken van ons 
team? Stuur je motivatie met cv naar Nancy Jacobs: nancy@chiro-fysio.nl  Wil je er echt uitspringen stuur 
dan een videoboodschap (max. 1 min.) met jouw korte motivatie. 
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