collega
gezocht met
goede

Sportmasseur of fysiotherapeut i.o. gezocht
Fysiotherapie Kompas, praktijk voor gespecialiseerde
fysiotherapie in Hengelo, is op zoek naar een enthousiaste,
Sportmasseur of Fysiotherapeut i.o
Ben jij een sportmasseur of fysiotherapeut
i.o. en heb je
•	
affiniteit met voetbal? Heb je ervaring met het begeleiden
van sporters of zou je je hier graag in willen ontwikkelen?
Word je enthousiast van een betaalde stageplek bij de
1e selectie van BWO spelend in de 2e klasse zondag?
Dan ben jij de verzorger die wij zoeken!
Wat wordt er van je verwacht?
•	
Het verzorgen van de spelers van de 1e selectie, tijdens
1 training en de wedstrijden. Het gaat hierbij om de
donderdag (training) en zondag (wedstrijd).
•	
Verantwoordelijk voor benodigde materialen voor de
verzorging van de 1e selectie.
•	
Werken volgens richtlijnen en vooropgestelde
sportmedische beleidsplannen.
•	
Adviserende rol richting trainer/coach.
Wat kun je van ons verwachten?
•	
Een ambitieuze voetbalomgeving met gemotiveerde 1e
selectie spelers en staf.
•	
Hoge kwaliteit verzorgingsmaterialen en faciliteiten
binnen de club.
•	
Mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en ervaring op te
doen.
•	
Goede financiële vergoeding passend bij de functie.
•	
Begeleiding door ervaren (sport) fysiotherapeuten en een
leerzame stageplaats voor de fysiotherapeut i.o.

Naast het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg, vinden
wij het werken in een prettige sfeer belangrijk. Ons team
is jong, dynamisch en gemotiveerd. We werken vanuit
onze kernwaarden: vitaliteit, verbinding, ontwikkeling en
eigenaarschap.
Naast sportfysiotherapie zijn de volgende specialisaties
binnen ons team aanwezig:				
•	(Kinder) Manuele Therapie
•	
Kinderfysiotherapie
• Psychomotore therapie
•	
Psychosomatische oefentherapie
•	
Geriatriefysiotherapie
•	
Oedeemfysiotherapie
•	
Oncologie fysiotherapie
•	
Bekkenfysiotherapie
•	
Bedrijfsfysiotherapie
•	
Kaakfysiotherapie
Kijk voor (meer) informatie over onze praktijk op:
www.fysiotherapiekompas.nl of op www.gckompas.nl

Interesse?

Reageer dan uiterlijk voor
1 augustus 2022 per email:
sandra@fysiotherapiekompas.nl.
Voor meer informatie over deze
vacature kun je contact opnemen met
Sandra Wezenberg
06 1444 8034

