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TIGRA Leeuwarden is een eerstelijnspraktijk, waar de focus ligt op psychosomatische klachten,
SOLK, chronisch pijn, stress, vermoeidheid, NAH en FNS. Wij ontwikkelen ons steeds meer in
complexe/langdurig aanhoudende lichamelijke klachten. Hierbij werken we vooruitstrevend, met
een kop en een staart en volgen we de nieuwste behandeltechnieken.
TIGRA Leeuwarden is onderdeel van het landelijke TIGRA netwerk. Onder TIGRA Leeuwarden
valt Fysiotherapie, Leefstijl & Training en Arbeid & Gezondheid. In verband met drukte zijn we
op zoek naar één of twee nieuwe collega’s. Je kunt tussen de 24 tot 40 uur per week werken.
Wat vinden onze collega’s over werken bij TIGRA Leeuwarden
		

“TIGRA Leeuwarden biedt een prima werkomgeving voor zowel therapeuten die nog niet zoveel ervaring hebben als voor meer ervaren therapeu
ten. Ook als je op zoek bent naar nieuwe uitdagingen in het speelveld is
TIGRA Leeuwarden (voor mij) een hele goede keuze. Ik ervaar ontzettend
veel uitdaging- en werkplezier in mijn werk met hele leuke en gedreven
collega’s”. - Erik de Klein

Vacature

“Het leuke aan TIGRA Leeuwarden vind ik de persoonlijke sfeer en het
fijne samenwerken binnen ons team. Ook het feit dat er meerdere psy
chosomatische fysiotherapeuten werken vind ik een voordeel, want door
met elkaar te sparren kunnen we van elkaar leren. Je kunt je zowel in je
vakgebied als persoonlijk verder ontwikkelen.”. – Marette van der Zwaag
		“Bij TIGRA Leeuwarden hebben we oog voor de persoon achter de patiënt.
Op die manier kijken we naar het totaalplaatje van iemand en niet alleen
naar de klacht op zich. Hierdoor werken we aan duurzame verbeteringen
en dat maakt het werk erg dankbaar!”– Bryon Steeman
		
Wie ben jij?
Heb jij een open persoonlijkheid en wil je je graag verder ontwikkelen binnen een enthousiast
team. Ben je innovatief met trainingsvormen (in de oefenzaal) en heb je oog voor de persoonlijke factoren die spelen bij een gezondheidsprobleem? We maken heel graag kennis met jou!
Een klik met het team en de praktijk is voor jou vast ook een eerste vereiste. Bel ons voor een
orienterend gesprek.
Wat bieden wij jou?
We bieden je een uitdagende baan binnen een toonaangevende praktijk. We hebben een enthousiast en vooruitstrevend team met een prima werksfeer. Je krijgt een marktconform salaris,
een studiebudget en mogelijkheden om je te ontwikkelen in je functie. Het is mogelijk om
zowel parttime als fulltime te werken.
Enthousiast?
Stuur je motivatie en CV naar leeuwarden@tigra.nl, ter attentie van Hedi Kuipers. Wil je meer
informatie, neem dan contact op met onze vestigingsmanager Else de Vries via 058 2800 777.
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Wil je eerst meer online informatie?
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