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Gezocht sportfysiotherapeut 
Heb je er als sportfysiotherapeut altijd al van gedroomd om te kunnen werken met een eigen kunstgrasveld, atletiekbaan, 
basketbal court, twee krachtruimtes en alle materialen op sport specifiek vlak? Wil jij dagelijks met je patiënten aan de slag 
met merken zoals; Technogym, Biodex, Keiser , Projump en Echomaster? Spreekt werken met regionale (top)sporters en 
breedtesporters van bobsleeërs tot badmintonners jou aan? Heb jij net zo als je toekomstige collega's passie voor het vak, 
denk je in kansen en mogelijkheden en ben je net zo sportminded en 'out of the box' denkend als wij ? Dan is dit de vacature 
voor jou! 
 
Beschrijving van de praktijk 
Kruijdenberg centrum voor fysiotherapie en fysiofit is een jonge en vernieuwende praktijk in Alphen aan den Rijn, gehuisvest 
in een onlangs geopend gloednieuw pand. De praktijk onderscheidt zich voornamelijk op het gebied van knierevalidatie, 
sportfysiotherapie en manuele therapie. Er wordt gewerkt in sub-teams met elk hun eigen specialisatie, intensief 
samenwerken binnen de verschillende teams is hierbij van groot belang. 
Het team bestaat uit zeven fysiotherapeuten (vier masters), een begeleider sportlessen en een telefoniste. De praktijk is 
HKZ gecertificeerd en wij maken uitsluitend gebruik van de nieuwste apparatuur en behandelmethodes. We hanteren een 
actieve en sportieve aanpak welke dagelijks met patiënten in twee ruime oefenzalen in praktijk wordt gebracht. Hiernaast 
onderhouden wij contacten met sportverenigingen en zijn wij actief betrokken bij sportevenementen binnen de regio. 
 
Functie omschrijving 
Als sportfysiotherapeut werk je nauw samen met de aanwezige sporttherapeut en de manueel therapeuten. Je 
werkzaamheden bestaan naast het behandelen van patiënten met uiteenlopende sport gerelateerde bewegingsproblemen, 
uit het maken en bijstellen van behandelprotocollen, het geven van sportlessen en het geven van advies en voorlichting in 
het sportspreekuur. Het verder uitbreiden van het netwerk van medisch specialisten en sporters en het geven van sport 
specifieke clinics behoren tot jou competenties. 
 
Functie eisen 
Om voor deze functie in aanmerking te kunnen komen, voldoe je aan het volgende profiel: 
  -  je beschikt over een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie met inschrijving in het CKR  
  -  je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de 1e lijn  
  -  je bent minimaal 3e jaars student sportfysiotherapie of afgestudeerd als master sportfysiotherapie  
  -  je bent fulltime beschikbaar  
  -  je beschikt over een goede zelfreflectie en hebt een uitstekend beeld van je eigen competenties  
  -  je hebt een actieve houding binnen het vak en je bent bereid om te werken aan kwaliteitsverbetering  
  -  je hebt ambitie en bent gedreven om het beste uit je vak te halen  
  -  je hebt aantoonbare affiniteit met sport en bewegen   
 
Uren per week 
32 uur per week, indien wenselijk uit te breiden naar 40 uur. De praktijk hanteert ruime en flexibele openingstijden. 
Werktijden zijn daarom in overleg.   
 
Arbeidsvoorwaarden  
Het salaris is variabel en is afhankelijk van opleiding en ervaring. Binnen de praktijk zijn voldoende (bij)scholingen mogelijk 
en is er genoeg ruimte voor persoonlijke groei.  
 
Interesse?   
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je motivatiebrief met naar kasper@kruijdenberg.nl. 
Mocht je na het lezen van deze vacature nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Kasper Kruijdenberg of Dennis 
van Rooden via 0172-473887. Meer informatie over jouw toekomstige werkplek is te vinden op www.kruijdenberg.nl 


