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Ter ondersteuning van ons team, is Ster Fysio Coumans per direct op zoek naar een vrouwelijke 
collega fysiotherapeute voor ca. 24 u/w, in gezamenlijk overleg te bepalen en met mogelijke 
uitbouw op korte termijn. 
 
Ster Fysio Coumans is een dynamische, innovatieve praktijk en aangesloten bij landelijke (Chronisch 
Zorgnet, Schoudernet Nederland) en regionale netwerken (MUMC+ Beweeghuis Knienetwerk, 
Rugnetwerk, Schoudernetwerk en Traumarevalidatienetwerk). We zijn een team van 6 collega’s 
met diverse specialisaties en gevestigd te Maastricht. De administratieve verslaglegging vindt 
plaats in Intramed. 
Gezien het vertrek van een gewaardeerde collega met de specialisatie oedeemtherapie, zijn we op 
zoek naar een (bij voorkeur) vrouwelijke collega, die affiniteit heeft met oedeemfysiotherapie (in 
bezit van diploma of bereid de cursus tot oedeemfysiotherapeut te volgen). Kosten van de cursus 
oedeemfysiotherapie (Vodder) worden geheel betaald, ook bij het reeds in bezit zijn van het 
diploma. 
 
Wat kun je van ons verwachten: 
• Een goed ingerichte praktijkruimte met ruim voldoende faciliteiten; 
• Een groeiende, dynamische organisatie die collega’s ondersteunt in hun (persoonlijke) 

ontwikkeling met betrekking tot kennis en ervaring; 
• Studie- en scholingsactiviteiten gefaciliteerd door de organisatie; 
• Mogelijkheid tot vast dienstverband met een ruime, transparante en stabiele verloning 
• Flexibele arbeidstijden; parttime en groei naar fulltime behoren beide tot de mogelijkheden; 
• Mogelijkheid om in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden te participeren of op te zetten; 
• Fijne, gedreven collega’s. 

Profiel 
• Pro-actief, initiatiefrijk en bevlogen; 
• Houdt van uitdagingen en bent enthousiast om een bijdrage te leveren aan de expertise van 

onze praktijk; 
• Gericht op samenwerking; 
• Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden als het gaat om de omgang met 

patiënten, collegae en externe (para-) medische partners; 
• Specialisatie of affiniteit met oedeemfysiotherapie is een pre. 

 

We horen graag wat jouw kwaliteiten zijn, wie je echt bent en wat je nog allemaal zou willen 
bereiken op professioneel vlak, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Wil je investeren in je 
toekomst en heb je voor onbepaalde tijd ruimte in jouw agenda, dan zien wij jouw reactie graag 
tegemoet.  
Een uitgebreide CV is niet nodig, in het kort je opleiding- en werkervaring is voldoende. 
Dit kun je sturen naar Peter Coumans (pcoumans@sterfysio.nl) of bel 06-15149516. 
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