
 
Sportgeneeskunde Rotterdam is een sportmedisch centrum waar een multidisciplinair team onder 
één dak samenwerkt met een geïntegreerde aanpak voor zowel sporters als niet-sporters.  

Voor het specialisme Sportgeneeskunde ontstaat een vacature voor een  

ANIOS 
voor 30 uur per week 

Wat ga je doen? 
Als ANIOS werk je binnen het medische domein van de Sportgeneeskunde en lever je hoogwaardige 
medische zorg aan patiënten met blessureklachten, inspanning gebonden klachten of klachten in het 
houdings- en bewegingsapparaat. Je bent een belangrijke schakel in het multidisciplinaire team van 
onder meer sportartsen, bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten. Onder supervisie krijg je je 
eigen spreekuren op de polikliniek en werk je actief mee aan het continu verbeteren van onze zorg- 
en dienstverlening.  

Wat bieden wij? 
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.  
- Een gezonde werkomgeving met een goede werk-privé balans.  
- Een goed salaris, afhankelijk van jouw ervaring.  
- Een pensioenregeling van PFZW.  
- Je kan gebruik maken van onze eigen indoor trainingsfaciliteiten en gezondheidschecks.  

Waarom Sportgeneeskunde Rotterdam? 
Je komt bij ons terecht in een steady team van vier sportartsen op onze mooie locatie in Rotterdam 
Kralingen met een breed opgebouwd netwerk in de regio. 
We beschikken over uitgebreide en moderne test- en trainingsfaciliteiten, direct aansluitend aan 
onze spreekkamers. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met het team van vier kundige 
bewegingswetenschappers.  
In ons centrum hebben we een eigen grote afdeling fysiotherapie met een veelvoud aan 
specialisaties en expertise. Ons motto is: Excercise is Medicine. 
Als officiële partner van het CTO Metropool bieden we sportmedische zorg aan verschillende 
topsportprogramma’s. 

Ben je nieuwsgierig en wil je een keer een dag(deel) meelopen in ons centrum? Dat kan altijd! Of 
ben je zo enthousiast geworden dat je gelijk wil solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar 
Jessica Varkevisser (operationeel directeur) via j.varkevisser@sportgeneeskunderotterdam.nl. 

Vacature
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