VACATURE DORDRECHT e.o.
Vacature junior bekkenfysiotherapeut (io) – 16-32 uur per week
Vanwege aanhoudende groei zijn wij voor ProFundum Instituut per direct op zoek naar een junior
bekkenfysiotherapeut (io). Wij werken in een hecht team waarin ervaren krachten samenwerken
met bekkenfysiotherapeuten die nog aan het begin van hun carrière staan. Wil jij tijdens jouw
opleiding werken in een praktijk die uitsluitend gericht is op het behandelen van
bekken(bodem)gerelateerde klachten en werk je graag samen met andere disciplines zoals o.a.
medisch specialisten, collega (manueel)therapeuten, seksuologen, psychotherapeuten en
osteopaten?
Wij bieden jou de kans om tijdens (en na) je opleiding al veel ervaring op te doen en je persoonlijke
en vakinhoudelijke ontwikkeling te versnellen.
De organisatie
Het ProFundum instituut voorziet in de behoefte vanuit de
patiënt om na vele jaren een centrum voor patiënten met
bekken- en bekkenbodemproblemen te starten, waarbij
meerdere specialisten samenwerken om kennisoverdracht te
bevorderen, waardoor er ook antwoord is op de meest complexe
vragen die een patiënt kan hebben. Door deze benadering en
specialisering is het ProFundum Instituut uitgegroeid tot een van
de grotere praktijken op dit gebied in Nederland. Sinds januari
2021 is het door Marijke Slieker opgerichte ProFundum Instituut
overgenomen door Esther van Wifferen.
Het werk
Als bekkenfysiotherapeut ben je verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van mensen
met bekken- en bekkenbodemklachten. Daarnaast werk je, afhankelijk van ervaring en ambities, mee
aan het verder ontwikkelen van het instituut op het gebied van informatie, preventie en eventueel
educatie via de ProFundum Academy (https://profundum.academy/). In onze praktijk hebben wij alle
apparatuur beschikbaar zoals de MAPLe, echo, flow en INDIBA.
Wij vragen
Een communicatief, multidisciplinair sterk, ondernemend en leergierig persoon die zowel in
teamverband als zelfstandig kan werken. Je bent in staat anderen te enthousiasmeren en te
motiveren. Enthousiasme om over grenzen heen te kijken is hierbij belangrijk.
Daarnaast beschik je over:
● Begonnen aan de masteropleiding bekkenfysiotherapie
● Rijbewijs
Wij bieden
Een prettige werkomgeving waarin jij je optimaal kunt gaan ontwikkelen de komende jaren. De functie
is nu voor 16 tot 32 uur, maar uitbreiding van uren naar fulltime behoort tot de mogelijkheden.
Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden met de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling en groei. Het
volgen van het onderwijs van ProFundum Academy en onze interne trainingen zijn hier onderdeel
van.
Belangstelling?
Je kunt per mail solliciteren.
Stuur je sollicitatiebrief en cv naar esthervanwifferen@profunduminstituut.nl.

