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Vacature Kinderfysiotherapeut m/v (i.o.) 
 

Binnen de kinderfysiotherapie “FysioVossener” en “Kinderfysiotherapie Sevenum” zijn wij per direct op 
zoek naar een enthousiaste kinderfysiotherapeut (i.o.) die onze teams kan komen versterken. 

Wij bieden: 

• Vaste baan voor 3-4 dagen per week 

• Verdere uitbreiding van uren mogelijk 

• Mogelijkheid tot inkoop in de maatschap FysioVossener 

Wie zijn wij: 
“FysioVossener” en “Kinderfysiotherapie Sevenum” zijn 2 praktijken voor (kinder)fysiotherapie in Noord-Limburg. 
FysioVossener in Venlo-Blerick heeft een kinderteam van 4 kinderfysiotherapeuten, kinderfysiotherapie Sevenum is 
een eenmanspraktijk. 

Wij bieden kinderfysiotherapeutische zorg o.a. in de praktijk, aan huis, op school, op de dagbesteding en bij 
verschillende instanties in de regio. 

We werken samen met leerkrachten, andere disciplines (zoals ergotherapie, logopedie, podotherapie) en hebben 
nauw contact met huisartsen, GGD-artsen, kinder- en revalidatieartsen. 

Samen hebben wij ruimte voor een kinderfysiotherapeut (i.o.) voor 3 tot 4 dagen per week.  

 

Wie ben jij? 
 Je bent enthousiast, pro-actief, sociaal vaardig en je zoekt een leuke en uitdagende werkplek 
 Je bent ambitieus en je wilt je verder ontwikkelen binnen de kinderfysiotherapie 
 Je werkt graag in een team en je kunt zelfstandig werken 
 Je hebt de opleiding kinderfysiotherapie afgerond of bent nog in opleiding 
 Je bent ingeschreven in het kwaliteitsregister en BIG geregistreerd 
 Je bent in het bezit van een auto 

Dan ben jij misschien de leuke collega die wij zoeken! 

Wat bieden wij jou: 
 Twee leuke en uitdagende werkplekken (als je in opleiding bent is dit een ideale plek om je als 

kinderfysiotherapeut te ontwikkelen) 
 Zicht op een vaste baan  
 Werken met gedreven kinderfysiotherapeuten met veel expertise en prettige onderlinge samenwerking  
 Goed uitgeruste ruimtes speciaal voor kinderfysiotherapie 
 Een gevarieerd patiënten aanbod 
 Nauwe samenwerking met oa GGD-artsen, revalidatie- en kinderartsen, kinderergotherapie, logopedie en 

podotherapie. 
 Studiekosten zijn bespreekbaar 
 
Ben je geïnteresseerd naar de invulling en de mogelijkheden? Laat het ons weten, we nodigen je graag uit voor een 
gesprek. 
Stuur een mail met je CV en een motiverende brief naar:  

• Maartje Vervoort, kinderfysiotherapeut “Kinderfysiotherapie Sevenum”: info@kinderfysiotherapiesevenum.nl   

• Ernestine Mennens, kinderfysiotherapeut “FysioVossener”: emennens@fysiovossener.nl 
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