
 
Sta jij stevig in je schoenen, heb je HBO werk- en denkniveau en heb je affiniteit met de zorg?  
Dan is werken bij Fydalo echt iets voor jou!  
 
Wie zijn wij: Fydalo is hét bemiddelingsbureau voor dé fysiotherapeut in heel Nederland  
gevestigd in Alphen aan den Rijn.  
 

Intercedent voor 24-32 uur per week  
  (dienstverband vanaf november 2018, met zicht op vast) 
 
Het team van Fydalo is op zoek naar een nieuwe enthousiaste collega die beschikt over een 
flexibele werkhouding, een hands-on/no-nonsense mentaliteit en resultaatgericht te werk gaat. 
Ben jij een echte aanpakker die sociaal, ondernemend en pro-actief is? Dan biedt Fydalo jou een 
zelfstandige, verantwoordelijke functie in een informele, ambitieuze kleine organisatie waar je 
actief kunt meedenken met processen. Afhankelijk van ervaring ligt het salaris tussen                
€ 2.142,= en € 3.054,=  bij een fulltime dienstverband. 

Functie inhoud: 
Als intercedent breng je vraag en aanbod binnen het specifieke werkveld fysiotherapie bij elkaar. 
Hiervoor onderhoud je het contact met praktijken en instellingen. Je werft en selecteert 
kandidaten en begeleidt hen. De juiste persoon op de juiste plaats krijgen vraagt om lef, 
creativiteit en het vermogen om snel en alert in te spelen op verkoopsignalen. Jouw 
gedrevenheid helpt je daarbij. Je vindt het heerlijk om ‘vijf ballen tegelijkertijd in de lucht’ te 
houden en het overzicht te behouden.  
 
Je werkzaamheden op een rijtje:  

• Werving, selectie, inschrijving en plaatsing van kandidaten  
• Contact onderhouden met bestaande opdrachtgevers 
• Contact leggen met nieuwe opdrachtgevers 
• Administratieve afhandeling en dossiervoering 
• Participeren in procesontwikkelingen   

Eisen:  
• HBO werk- en denkniveau  
• Ervaring als intercedent is een pre 
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift  
• Je voelt je thuis in een informele en professionele omgeving 
• Je bent communicatief vaardig 
• Je bent een teamplayer maar kunt ook uitstekend zelfstandig werken 

 
Is je interesse gewekt en heb je vragen, aarzel dan niet om ons te bellen op 0172 - 233 013, of 
solliciteer direct door je CV en motivatiebrief te mailen naar conny@fydalo.nl.                              
sluitingsdatum 17 september 2018. 
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