Werken bij N.E.C. betekent werken in het kloppend voetbalhart van de regio Nijmegen. De organisatie heeft een
belangrijke sociaal-maatschappelijke functie in Nijmegen en omgeving en een grote aantrekkingskracht. Op
professionele wijze vullen wij dit in, door samen met passie te willen winnen in een omgeving waar iedereen zich
thuis voelt en waar een gevoel van trots en respect voor elkaar en de club(cultuur) leeft. Ontwikkeling staat
centraal in ons handelen. We creëren samen een omgeving waarin onze medewerkers, klanten en andere
belanghebbenden het beste uit zichzelf kunnen halen op het gebied van kennis, vitaliteit en mentaliteit.

Vacature:

Fysiotherapeut - 40 uur per week, per direct

Heb je affiniteit met voetbal, een brede, relevante voetbal/-technische werkervaring op het gebied van
fysiotherapie, sportmassage en sportbegeleiding? Solliciteer dan bij N.E.C. voor de uitdagende functie van
fysiotherapeut bij de eerste selectie.
In de functie van fysiotherapeut leg je verantwoording af aan de Manager Medisch en ben je aan het
onderzoeken, beoordelen en behandelen van de professionele voetballers teneinde beperkingen en/of
stoornissen van het bewegingsstelsel te verhelpen of te voorkomen.
Wat ga je doen?
- Het onderzoeken, beoordelen en behandelen van de conditie van de patiënt, in de regel op basis van de
door de clubarts gestelde indicaties, d.m.v. onder meer diagnose-, anamnese- en lichamelijk onderzoek.
- Opstellen van diagnose-, behandel-, en revalidatieplannen teneinde een preventieve gezonde en veilige
manier van sporten te realiseren en waar nodig raadplegen van de clubarts, de medisch manager en/of
andere deskundigen.
- Consulteren en infomeren van de medisch manager over bevindingen en het verloop van de behandeling.
- Overleggen met en informeren van de patiënt over o.a. doel, aard en eventuele bijwerkingen van de op
basis van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opgestelde behandeling.
- Bijhouden en waar nodig raadplegen van de medische dossiers en POP’s.
- Stimuleren van de patiënt om, met behulp van de behandeling, het hoogst haalbare resultaat te bereiken.
- Volgen van ontwikkelingen op (para)medisch gebied.
- Op correcte wijze omgaan met de patiënt zodat er een vertrouwensrelatie ontstaat en het instellen van
goede werkcontacten met collega’s.
- Geven van adviezen op het gebied van oefeningen en leefwijze ter bevordering van een voorspoedige
behandeling of ter voorkoming van blessures.
- Begeleiding stagiairs van de opleiding fysiotherapie.
- Het geven van preventieve zorg.
Jouw profiel
- HBO Diploma fysiotherapeut, eventuele aangevuld met (master)sportfysiotherapie
- Tenminste 2 jaar werkervaring als fysiotherapeut
- Ervaring in en gedrevenheid met betrekking tot een professionele voetbalomgeving
- Uitstekende vakinhoudelijke vaardigheden
- Bereidheid in de weekenden en avonden te werken
- Ervaring met veldrevalidatie is een pré
Jouw competenties
- Je bent gedisciplineerd
- Je bent flexibel
- Je bent assertief
- Je bent positief ingesteld
- Je beheerst over leiderschap en een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid
- Je bent integer (vertrouwelijke informatie)

Interesse?
Solliciteer dan direct doormiddel van een motivatiebrief met CV te sturen t.a.v. Floor van Run: Floor.vanrun@necnijmegen.nl Reageren is mogelijk tot en met 11 augustus 2019.

