Vacature: Office Manager FysioTopics (24 uur)
Over FysioTopics
FysioTopics is een landelijke vereniging van samenwerkende fysiotherapiepraktijken. De vereniging
heeft meer dan 2.500 aangesloten therapeuten. FysioTopics werkt aan het verbeteren van de
kwaliteit van zorg door zorgplannen. Deze zorgplannen ondersteunen de fysiotherapeut in de aanpak
van bijvoorbeeld rugpijn, nekpijn, COPD, artrose, etc. De ondersteunde organisatie wordt gevormd
door een professioneel team van vijf collega’s, die werkzaam zijn in Baarn. Meer informatie over
FysioTopics is te vinden op www.fysiotopics.nl
Office Manager
Als Office Manager bij FysioTopics ben je een onmisbare schakel in de organisatie. Je verricht
administratieve, organisatorische en communicatiewerkzaamheden. Je bent de spin in het web en
zorgt dat alle zaken achter en voor de schermen goed verlopen. Je zorgt ervoor dat de organisatie
soepel draait en bent een aanspreekpunt voor alle collega’s.
Wat ga je doen?
De functie van Office Manager is erg divers. Je houdt je onder andere bezig met:
• Bijhouden van de algemene en leden- en contractadministratie
• Verzorgen van de facturatie
• Regelen van algemene zaken op kantoor
• Organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen (ook digitaal)
• Verzorgen van post, telefoon en email
• Ondersteunen en uitvoeren van marketing- en communicatiezaken
Wie zoeken we?
Zorg jij graag dat alles op rolletjes loopt en wil je je met veel verschillende zaken bezighouden? Dan is
deze functie iets voor jou. We zoeken iemand die:
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig kan werken en weet van aanpakken
Vriendelijk, klantgericht en tactvol is
Goed kan plannen en organiseren
Zorgvuldig, georganiseerd en in control is
Flexibel is en tegen stress en hectiek kan
Affiniteit heeft met marketing en communicatiewerkzaamheden

Wat bieden we je?
We bieden je een uitdagende werkomgeving, die altijd in beweging is. Je standplaats is Baarn en je
werkt samen met een leuk en energiek team van mensen, die dagelijks aan de slag zijn met de
kwaliteit van zorg. Je ontvangt een marktconform salaris inclusief vakantietoeslag van 8% afhankelijk
van opleiding en ervaring.
Interesse?
Heb je interesse in deze functie of wil je meer weten? Neem dan contact op met Petwin Verkerk. Je
kunt Petwin bereiken via 06 51 27 22 17 of over de mail naar petwin.verkerk@fysiotopics.nl.

