
 

 

Wie zijn wij? 

FysioHolland is een jonge snelgroeiende organisatie met ruim honderd fysiotherapiepraktijken door 

Nederland en marktleider binnen de fysiotherapie in Nederland. We maken onze missie “mens gezond en 

actief maken” waar door kwaliteit, service en innovatieve producten te bieden aan cliënten en partijen. 

Inmiddels werken er bij FysioHolland zo’n 500 enthousiaste collega’s om dagelijks bij te dragen aan deze 

missie en te bouwen aan een inspirerend en succesvol bedrijf.  

 

Werken op onze FysioHolland locaties in Uddel en Elspeet 

In Uddel en Elspeet werk je in een professionele, dorpse fysiotherapiepraktijk in hartje centrum wat 

bestaat uit 3 behandelkamers, een oefenzaal en een personeelsruimte. Naast algemene fysiotherapie bieden 

we hier kinderfysiotherapie, manueel therapie, oefentherapie, psychosomatische fysiotherapie en 

(medische)fitness. Je komt dus te werken in een team van specialisten wat niet alleen heel leerzaam is, 

maar ook erg gezellig! 

 

Als medische fitness instructeur begeleid je onze deelnemers van het Gezond en actief programma en werk 

je nauw samen met onze fysiotherapeuten. De functie is in eerste instantie voor een jaar en je zal werkzaam 

zijn op onze locaties in Uddel en Elspeet.  

 

Fitness instructeur 
 

Wat bieden we jou? 

● Een uitdagende en afwisselende functie voor 10-15 uur per week (waarvan minimaal 1 avond en de 

zaterdagochtend); 

● Een korte lijn met de fysiotherapeuten. 

● Een goed ingerichte praktijkruimte; 

● Een salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie; 

● Een lerende organisatie waarbij je ruimte en mogelijkheid krijgt om je verder te ontwikkelen. 

 

Wat breng je mee? 

● Interesse om clientèle enthousiast te begeleiden; 

● Je vindt het leuk om nieuwe initiatieven te ontplooien; 

● Flexibiliteit in dagen en uren; 

● Je herkent jezelf in: ondernemend persoon, resultaatgericht, proactief en communicatief vaardig met 

zowel de patiënten,  collegae fysiotherapeuten en externe stakeholders. 

 

Kijk je ernaar uit om met jouw kennis en ervaring ons team te versterken? Solliciteer dan vandaag nog en 

stuur je CV en motivatiebrief (o.v.v. de locatie en functie) naar sollicitatie@fysioholland.nl. Voor meer 

informatie over deze functie kun je contact opnemen met de afdeling HR via 088 – 374 16 55. 

  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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