Wordt dit jouw nieuwe werkplek?
Ter uitbreiding van mijn podotherapie-praktijk in Medisch Centrum Susteren zijn we op zoek naar een
podotherapeut voor 2 (evt 3) dagen per week. Ruijters podotherapie is een begrip in Susteren en
ook van ver daarbuiten weten patiënten ons te vinden. We werken veel samen met de diverse
disciplines in ons centrum, leveren hoogwaardige zorg op maat en gaan voor kwaliteit en een tevreden
patiënt.








Ben jij op zoek naar een baan waar je met plezier naar je werk komt en heb jij passie voor het
vak podotherapie?
Wil jij zelfstandig je spreekuur plannen, met voldoende tijd voor persoonlijke aandacht voor de
patiënt?
Ben jij creatief en initiatiefrijk als het gaat om oplossingen / verbeteringen binnen je vakgebied?
Heb jij een proactieve werkhouding en wil je je ook graag persoonlijk ontwikkelen?
Vind je het leuk om naast je podotherapeutische handelen ook op organisatorisch vlak mee te
denken in praktijkvoering?
Wil je een baan met fijne collega en ben jij degene die mijn praktijk wil laten groeien?
Ben je enthousiast, precies, zelfstandig, vriendelijk, klantgericht en sociaal?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat mag je van ons verwachten?
 Ruijters podotherapie biedt een veelzijdige en een afwisselende baan in een mooie ruime
werkomgeving met ruimte voor eigen inbreng
 Afwisselende taken zoals spreekuur van reguliere podotherapeutische zorg en diabetes zorg,
werken aan persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsproducten, werkplaats werkzaamheden
 Prettige samenwerking oa met huisartsen, fysiotherapie en POH
 Mogelijkheden om verder mee te ontwikkelen aan de uitbreiding van de praktijk
 Marktconforme salariëring welke afhankelijk is van de (relevante) werkervaring
 Deelname aan bij en nascholing
 Werkdagen en werktijden in overleg
We maken graag kennis met je
Heb jij belangstelling voor deze functie, dan zou ik graag kennis
met je maken! Stuur je motivatie met CV naar
cruijters@ruijterspodotherapie.nl of neem voor meer informatie
telefonisch contact op met Caroline Ruijters 046-8700077
Reinoud van Gelderstraat 13/e, 6114 MA Susteren
www.ruijterspodotherapie.nl

