
 

 

Oncologie fysiotherapeut (eventueel ook oedeemtherapeut)  
 
Sportgeneeskunde Rotterdam biedt hoog kwalitatieve zorg voor (top)sporters en niet-sporters 
in een multidisciplinair centrum. Onder meer sportartsen, bewegingswetenschappers, en 
fysiotherapeuten werken hier nauw met elkaar samen onder één dak.  
 
Wat ga je doen? 
Als oncologie fysiotherapeut kom je terecht in een fijn team van zorgverleners en ondersteunend 
personeel op een mooie locatie in Rotterdam-Kralingen. Je onderzoekt, begeleidt en behandelt mensen 
met kanker en na kanker. Je volgt zelfstandig alle ontwikkelingen binnen de oncologie en werkt nauw 
samen met andere disciplines binnen én buiten het centrum in onze regio. Ook hou je nauw contact met 
de behandelend arts gedurende de behandeling. Zo kunnen wij met elkaar passende zorg leveren. Buiten 
de behandelingen in de behandelkamer kun je gebruik maken van een ruime oefenzaal van 500m2 en 
een trainingsveld buiten. Verder werk je nauw samen met de andere oncologie fysiotherapeuten. 
 
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, leeftijd en opleiding 

- Je kan gebruik maken van onze eigen indoor trainingsfaciliteiten en gezondheidscheck  

- Een plek in een snel ontwikkelend en jong bedrijf, vooruitstrevend wat betreft de oncologische zorg 

- Een goed netwerk om mee samen te werken  
 

Hier herken jij jezelf in: 
 
 Je hebt een afgeronde masteropleiding oncologie of bent bezig met deze opleiding 
 Eventuele combinatie met oedeemtherapie is een pré 
 Je bent beschikbaar voor 24-40 uur per week 
 Je hebt een open visie, bent een teamspeler en bent gepassioneerd over je vak 
 Je bent bereid je verder te ontwikkelen en mee te denken over verbetering in de zorg rondom de 

oncologische client 
 
Ben je enthousiast en wil je solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar Tessa Verstelle 
(directeur fysiotherapie) via t.verstelle@sportgeneeskunderotterdam.nl. Heb je vragen of wil je meer 
informatie? Neem dan gerust contact op met Tessa Verstelle via 06 41788986. 

Vacature 
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