
TRAINEESHIP

FYSIOTHERAPIE BETAALD VOETBAL
Fulltime – Seizoen 2022-2023

Wij creëren nieuwe energie voor Dordrecht en Drechtsteden

In samenwerking met



De fysiotherapeut maakt deel uit van de medische staf en draagt zorg voor de diagnostiek bij
blessures en het begeleiden van de rehabilitatie. Er is een goede samenwerking tussen de
fysiotherapeut, de clubarts, de performance coach en de verzorger om zo de speler een optimale
begeleiding te bieden, wat leidt tot een goed herstel en prestatieverbetering. In onze visie zijn
multidisciplinaire, individuele en structurele begeleiding de sleutel tot het bereiken van dit doel.
Met de toevoeging van trainee’s aan de huidige bezetting, kan deze beoogde werkwijze nog
meer tot haar recht komen. Dit levert ons inziens een win-win situatie op; meer en betere
begeleiding aan de spelers en meer en betere vaardigheden voor de trainee.

Wij investeren graag in jou:
• Een leertraject van een jaar met intensieve begeleiding.
• Vrijheid binnen het leertraject en de taken binnen het team (zelf bepalen waar je jezelf in

wilt ontwikkelen, hierin verantwoordelijkheid krijgen en gecoacht worden).
• Het leren van de technieken en principes die wij hanteren en zo het opdoen van ervaring

op topsport niveau.
• Een (kennis)netwerk in het Betaald Voetbal en in Dordrecht en Drechtsteden.
• Open en plezierig werk- en ontwikkelingsklimaat.
• Collega’s die jou willen helpen.
• Je krijgt inzicht en leert hoe je vertrouwen en een relatie creëert met topsporters, coaches

en andere stafleden en daardoor effectief kunt communiceren.
• Samen met HBO Drechtsteden faciliteren wij kennisdelingsbijeenkomsten met studenten

Toegepaste Psychologie en trainees Performance Coach die ook in een ‘FC Dordrecht
seizoen’ zich ontwikkelen en werkzaam zijn.

Wat we vragen:
• Gepassioneerde, gemotiveerde en leergierige vierdejaars studenten fysiotherapie m/v die

zich willen verdiepen op het gebied van diagnostiek, behandeling, training & revalidatie
binnen de topsport.

• (flexibele) Beschikbaarheid op de trainingsdagen van dit seizoen.
• Professionele werkhouding.

Je kunt reageren op deze vacature door middel van een motivatiebrief naar info@fcdordrecht.nl.
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