
 
    

 Fysiotherapeut (m/v) 
3-36 per week 

 

Geregistreerd oedeemfysiotherapeuten worden bij voorkeur uitgenodigd om te 
solliciteren 

 

 
Jouw functie: 

Als fysiotherapeut diagnosticeert en behandelt u cliënten,  zowel intra- als extramuraal.  
De werkzaamheden als fysiotherapeut vinden plaats in multidisciplinair verband. De 

werkzaamheden betreffen zowel somatische, psychogeriatrische, als geriatrische revalidatie 
zorgvragers. U draagt zorg voor de kwaliteit en continuïteit van de fysiotherapeutische 

behandeling en begeleiding van cliënten. Bij het uitvoeren van het multidisciplinaire  

zorg-/behandelplan worden diverse therapievarianten toegepast, zowel individueel als in 
groepsverband. U adviseert en instrueert cliënt, zorgmedewerkers, familie en/of 

mantelzorgers en neemt zo nodig deel aan een multidisciplinair overleg. 
 

Uw kwaliteiten: 
U beschikt over het diploma fysiotherapie en bent geregistreerd als fysiotherapeut in het BIG-

register en het KNGF kwaliteitsregister. Daarnaast is het wenselijk dat u de specialisatie 

oedeemtherapie heeft en hiervoor geregistreerd staat. U heeft ervaring met het werken in de 

ouderenzorg zowel met somatische als met psychogeriatrische cliënten.  Een pre is als u 

ervaring heeft met het werken met geriatrische revalidatie cliënten. Tevens heeft u affiniteit 
met deze doelgroepen.  

U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent computervaardig. Bekendheid 
met Curasoft is een pre. Verder bent u breed inzetbaar en beschikt u over een flexibele 

instelling. 
 

Wat wij bieden: 

Een  enthousiast, gemotiveerd team bestaande uit zes fysiotherapeuten en een administratief 
medewerkster met ruime ervaring in de ouderenzorg. Wij bieden een uitdagende functie 

waarbij u uw werkzaamheden in de eerste lijn combineert met werkzaamheden binnen een 
instelling. De komende jaren richt het behandelteam van de Posten zich op de geriatriecliënt in 

de Zuid-wijken van Enschede.  Wij bieden een arbeidsovereenkomst aan voor 3-36 uur per 
week voor de duur van 1 jaar. Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT in functiegroep 55. 

 

Solliciteren: 
Uw schriftelijke sollicitatie + CV kunt u uiterlijk t/m 21 juli 2014  richten aan de Posten, t.a.v. 

Sander Reurink, afdeling P&O, De Posten 135, 7544 LR Enschede of per mail sturen aan 
personeelszaken@deposten.nl . Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij  

Mathanje Nijenhuis en Marije Weersink (fysiotherapeuten) bereikbaar via tel. nr.  
053-4753753. De sollicitatiegesprekken worden in week 31 gepland.  

 Het is mogelijk dat de  functie wordt opgevuld worden door twee part-time  

 contracten. 

  
 

 

 
 

 


