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Over Handtherapie Twente 
Handtherapie Twente is een snel groeiende eerstelijns hand- & polszorg praktijk. Wij bieden patiënten     
specialistische zorg op het gebied van enkelvoudige en complexe hand- en polsaandoeningen, geven cliënt-
gerichte behandelingen, passen universele spalken aan of maken spalken op maat en geven scholing over 
handtherapie aan specialisten, arts-assistenten, huisartsen, bedrijfsartsen en fysio- en ergotherapeuten uit 
de eerste lijn. Onze praktijk kenmerkt zich door korte lijnen met (huis)artsen en andere disciplines, is 
persoonlijk en innovatief op het gebied van spalken- en behandelmethoden.

Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om ons 
team te komen versterken als: 

FYSIO- OF ERGOTHERAPEUT 
met passie voor handtherapie (16-24 uur) 

Voor deze functie zoeken wij iemand met de volgende eigenschappen:

- Erkende fysio- of ergotherapeut aangevuld met handopleiding en ervaring
- Bij voorkeur 1-3 jaar werkervaring
- BIG geregistreerd voor fysiotherapie en opgenomen in het Kwaliteitsregister Paramedici
- Up-to-date kennisniveau
- Ondernemend en geen 09.00-17.00 mentaliteit
- Goede communicatieve eigenschappen
- Zelfstandig, open en betrokken bij je werk
- Woonachtig in Enschede of directe omgeving
- Ervaring met Intramed is een pré

Ben je geïnteresseerd om te werken in één van onze praktijken in Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen, 
dan ontvangen we graag je motivatiebrief en C.V. op info@handtherapietwente.nl ter attentie van de heer 
T. Mosman. 

Reageer vóór 15 oktober 2017, want Handtherapie Twente groeit, en komt handen tekort! 
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