
 

 
 
 
Voor onze gezondheidscentra in Lunetten en het Zand, onderdeel van Stichting Gezondheidscentra 
Utrecht (SGU) zoeken wij per direct 

Algemeen fysiotherapeut 
24-32 uur per week 

 
Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) bestaat uit de gezondheidscentra Lunetten, Hoograven 
en Het Zand in Leidsche Rijn. Op beide locaties werken wij met ambitieuze teams aan een sterke en 
brede, wijk- en doelgerichte 1e lijnszorg. Uitgangspunt voor de SGU zijn de kernwaarden: 
klanttevredenheid, medewerker tevredenheid en maatschappelijk draagvlak. De afdeling 
Fysiotherapie van de SGU biedt kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg afgestemd op de wijk en 
haar bewoners. We hebben een breed aanbod aan specialisaties. Het huidige team bestaat uit 1 
kinderfysiotherapeut i.o., 1 bekkenfysiotherapeut, 1 geriatrisch fysiotherapeut i.o. 3 algemene 
fysiotherapeuten en 1 assistent. Een aantal collegae zijn zowel werkzaam in Lunetten als in ’t Zand.  
 
Profiel  
• Een afgeronde Hbo-opleiding fysiotherapie;  
• Een KRF NL/SKF en BIG registratie;  
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;  
• Werken in teamverband;  
• Enthousiast om nieuwe projecten op te pakken.  
• Een positieve instelling en in staat om actief samen te werken met andere eerstelijns disciplines;  
• Affiniteit met evidence based werken;  
• Bekend met en werken conform de auditeisen die gesteld worden door verzekeraars;  
• Bekend met de zorgplannen van Fysiotopics; 
• Bekend met Intramed Plus is een pré;  
• Bereidheid om op 2 locaties te werken;  
• Bereidheid om 1 avond te werken  
 
Wat wij jou kunnen bieden 
 • Een zeer gezellig team;  
• Doorgroeimogelijkheden binnen de SGU;  
• Werkplezier;  
• Uitdaging;  
• Vergoeding van Keurmerk Fysiotherapie;  
• Zeer ruim scholingsbudget;  
• Aantrekkelijke pensioenvoorwaarden bij pensioenverzekeraar PFZW (Zorg en Welzijn);  
• Secundaire arbeidsvoorwaarden; vakantiegeld en eindejaarsuitkering.  
 
Arbeidsvoorwaarden  
Arbeidsvoorwaarden en salaris zijn conform SGU Arbeidsvoorwaardenregeling Fysiotherapie & 
FitLunetten.  
 
Interesse  
Stuur je CV en motivatie naar d.smit@gezondsgu.nl t.a.v. mw. D. Smit, Senior HR-adviseur. Voor 
nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Rian van Arkel, manager 
fysiotherapie SGU en/of raadpleeg onze websites www.gezondlunetten.nl , 
www.fysiotherapielunetten.nl , en www.hetzandgezond.nl  


