
Bewegingsagoog (part./full time)

Ben jij de enthousiaste bewegingsagoog die zich (verder) wil ontwikkelen in de medische
zorg en ons team komt versterken?
FysioMCN  in (Amsterdam Noord)  zoekt een bewegingsagoog voor 3 tot 5 dagen per
week. 
FysioMCN biedt gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg in Amsterdam Noord en wijde
omgeving. Het team bestaat uit 19 fysiotherapeuten, twee oefentherapeuten, één ervaren
bewegingsagoog, drie secretarieel ondersteuners en een praktijkmanager. Iedere therapeut
heeft een eigen specialisatie. Er wordt intensief samengewerkt met ziekenhuizen,
specialisten, huisartsen, ouderenzorg, sportverenigingen en de gemeente.  

Je aanstaande collega’s
Als bewegingsagoog ben je een belangrijk onderdeel van het team en begeleid je patiënten
met diverse aandoeningen/klachten. Je bent samen met onze ervaren bewegingsagoog de
spil in de oefenfaciliteiten van MCN. Jouw training is gericht op het aanleren van een
gezond en verantwoord beweegpatroon in de vorm van sportieve bewegingsactiviteiten en
therapievormen. Je werkt hierbij nauw samen met de fysio- en oefentherapeuten en bent
tijdens de revalidatie van patiënten hun schakel tussen willen en kunnen. Wij bieden
innovatieve projecten/behandeltrajecten w.o. valpreventie (met Otago en In Balans),
valanalyse, vestibulaire revalidatie (met gebruik van Virtual Reality),  orthopedische
revalidatie, rug-revalidatie en begeleiding van jong en oud op hun weg terug naar sport of
werk. Daarnaast vervul je administratieve taken zoals het maken van afspraken en help je bij
het beantwoorden van de telefoon. 

Jouw kerntaken zijn:
Het zelfstandig uitvoeren van medische training, testen, begeleiden en rapporteren; Het
deelnemen aan multidisciplinair overleg en het meedenken en ontwikkelen van nieuwe
innovatieve interventies in Amsterdam en omgeving.

Hierin herken jij jezelf
Een enthousiaste professional, die beschikt over:

- Een diploma Bewegingsagogie, Personal trainer, CIOS, Sportkunde HBO of minimaal
MBO niveau 4 met liefst minimaal 2 jaar werkervaring; Ervaring in het verzorgen van
sport- en beweegadviezen;

- Ervaring in het aanbieden en differentiëren van diverse bewegingsactiviteiten en
beheersing van goede bewegingsvaardigheden;

https://www.fysiomcn.nl/


- Een flexibele, positieve houding en inbreng;
- Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
- Kwaliteiten waardoor je in staat bent om zowel met individuele patiënten als in

groepen te werken;
- Het vermogen om een patiënt te motiveren, stimuleren en in beweging te brengen;
- Daarnaast vind je het leuk om de ontwikkelingen binnen jouw vakgebied op peil te

houden. Wij kijken uit naar jouw creatieve inbreng binnen ons team.

Wij bieden
Een uitdagende baan met een goed salaris in een zelfbewuste organisatie die sterk in
beweging is en waarin groei en zelfontwikkeling gestimuleerd worden. Verder bieden wij
interne scholing en ondersteunen wij je professionele ontwikkeling (cursussen, symposia,
workshops). 
Momenteel zijn wij per direct op zoek naar een collega die die minimaal 2 a 3 dagen dagen
bij ons komt werken. In overleg zouden deze dagen in de toekomst ook uitgebreid kunnen
worden naar 5 dagen per week. 

Dienstverband
Soort dienstverband: Loondienst
Contractduur: Jaar met vooruitzicht op vast voor onbepaalde tijd
Uren: 24-40 uur per week

Rooster: Ochtend-middag of middag-avond (in overleg)
ma-vr (zaterdag optioneel)

Werklocatie: Amsterdam noord Buikslotermeerplein en Waterlandplein

Kom je met ons kennis maken?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bas Wiebenga. Dit kan
telefonisch: 020-6320220 of via de mail: wiebenga@fysiomcn.nl. Ben je enthousiast? Stuur
dan een mailtje met je sollicitatiebrief + CV.
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