Vacature: Sportmasseur/Fysiotherapeut i.o. ± 6-12 uur p/w
Ben je sportmasseur of fysiotherapeut i.o. die een bijdrage wil leveren aan de gezondheid van anderen en wil
bijverdienen in het weekend. Heb jij affiniteit met sport en wil jij sporters begeleiden naar optimale
sportprestaties? Lees dan deze volgende vacature.

Wie zijn wij?
Jau® Centrum in beweging is een begrip in de regio Drimmelen en Moerdijk als het gaat om fysiotherapie,
preventie en diagnostiek.
Wij zijn een actieve, dynamische organisatie dat gelooft in positieve gezondheid en in samenwerking. Als team
halen wij graag het beste in elkaar en in onze cliënten/klanten naar boven.
De optimale vitaliteit en bewegingsvrijheid van de mens is onze missie.

Waar sta je in de organisatie?
Binnen de organisatie zijn er verschillende disciplines en specialisaties m.b.t. gezondheid en het bewegend
functioneren aanwezig waar jij onderdeel van bent. Er zijn 22 fysiotherapeuten, 2 leefstijlcoaches en 2
beweegcoaches werkzaam binnen onze organisatie waarmee jij veel direct samenwerkt.
Jij bent samen met je collega’s binnen team sportperformance onderdeel van de medische staf van
sportverenigingen en een centrale speler wanneer het gaat om blessurepreventie en herstel/revalidatie.

Wat ga je doen?
Jij hebt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op het gebied van sportmassage, fysiotherapie en
sportrevalidatie onder vleugels van onze sportfysiotherapeuten. Je gaat sporters voorbereiden op de training of
wedstrijd en eventueel begeleiden op het veld. Alle facetten van sport, sportmassage, herstellen en werken aan
gezondheid komen daarin voorbij. Dit doe je zowel binnen een sportvereniging als eventueel binnen onze
praktijkmuren in samenwerking met collega (sport)fysiotherapeuten, coaches en trainer.

Wie zien wij graag in ons team?
Wij zoeken een persoon met een topsport mentaliteit, die het beste uit zichezelf en anderen halen. Je zoekt de
verbinding met mensen waarmee je samenwerkt en je draagt zorg voor de kwaliteit van begeleiding. We zoeken
een flexibele teamspeler met veel energie en een positieve instelling.
Je bent sportmasseur of fysiotherapeut i.o. met bij voorkeur een sport gerelateerde opleiding als achtergrond
(bv CIOS of Sport en Bewegen). Beschikbaarheid op zondag is een must.

Wat bieden wij?
Allereerst een leuke en professionele werk- en leeromgeving met een gemotiveerd team. Daarbij een (tijdelijk)
contract voor ±6-12 uur per week. Bij een goede samenwerking kunnen we het contract verlengen en eventueel
de uren uitbreiden. Uiteraard dit alles met een passende vergoeding.

Ben je enthousiast geworden?
Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar kees@jau.nl. Wij nodigen jou graag uit voor een eerste
kennismakingsgesprek. Bij Jau® drinken we graag een kopje koffie of thee met jou!
Namens Jau®,
Team sport

