
 

 

 

 
Ben je klaar voor een nieuw uitdaging?  

Heb je affiniteit met zowel fitness als fysiotherapie?  
Dan zijn wij op zoek naar jou. 

 
FitLunetten B.V. is onder van Stichting Gezondheidscentra Utrecht en is per 1 oktober a.s. op zoek 
naar een: 
 

Ondernemende manager voor 24-32 uur per week 

 
Je hebt de dagelijkse leiding over de Fitness en daarnaast de taak om FitLunetten en de afdeling 
Fysiotherapie samen te brengen als één geheel waarmee we de bewoners van de wijk Lunetten 
bedienen. 
   
Wie zijn wij?  
Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) bestaat uit de gezondheidscentra Lunetten,    
Hoograven en Het Zand in Leidsche Rijn.  Op alle locaties werken wij met ambitieuze teams aan een 
sterke en brede, wijk- en doelgerichte 1e lijnszorg.   
 
FitLunetten is een fitnesscentrum en biedt de inwoners van de wijk Lunetten de mogelijkheid om 
onder goede begeleiding in een prettige, open sfeer gezond te bewegen. Er wordt dagelijks samen 
gewerkt met een team van fysiotherapeuten zodat mensen in de wijk verantwoord kunnen werken 
aan persoonlijke doelstellingen. Er is een breed aanbod aan medische training, recreatieve sport en 
topsport. De afdeling Fysiotherapie biedt kwalitatief goede fysiotherapeutische zorg afgestemd op 
de wijk en haar bewoners. Er is een breed aanbod aan specialisaties (met kinderfysio, manuele 
therapie, bekken fysiotherapie en geriatrische fysiotherapie). Een aantal collegae zijn zowel 
werkzaam in Lunetten als in Het Zand.  
  
Profiel:  

• Bewezen ervaring en affiniteit in de combinatie fitness & fysiotherapie; 

• Een positieve instelling en in staat om actief samen te werken met andere eerstelijns 
disciplines in en om het centrum; 

• Ervaring als leidinggevende; 

• Ervaring als fitnessinstructeur; 

• Affiniteit met Evidence Based werken; 

• Een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie en/of diploma ALO, CIOS, Fitnesstrainer A en B; 

• KRF NL/SKF en BIG-registratie; 

• Bekendheid met Intramed Plus en of Virtuagym is een pré. 
  
Arbeidsvoorwaarden:   
Conform SGU - Arbeidsvoorwaardenregeling Fysiotherapie en FitLunetten. 
  
Interesse   
Stuur je CV en motivatie vóór 1 september 2021 naar personeelszaken@gezondsgu.nl t.a.v. mw. D. 
Smit, personeelsadviseur. Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met 
Rian van Arkel, Manager fysiotherapie SGU (r.vanarkel@gezondsgu.nl) en/of raadpleeg onze website 
www.gezondlunetten.nl  www.fysiotherapielunetten.nl en www.fitlunetten.nl   
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