
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Alle werknemers in Nederland fluitend hun pensioen laten halen” dat is de missie van TIGRA en we zijn 
landelijk actief. Wij werken samen met organisaties om ervoor te zorgen dat werknemers gezond, vitaal en met 
plezier aan het werk blijven en doen dat als beoogd marktleider in Nederland.  
 
TIGRA Rotterdam bestaat uit een klein, jong team van professionals op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Wij 
werken voor diverse grote merken, maar ook voor het midden en klein bedrijf. Informeel, professioneel en korte 
lijnen, dat zijn wij!  
 
Onze locatie bevindt zich aan de Rotterdamse Maas met prachtig uitzicht over het water en de Erasmusbrug.  
 
Jij als nieuwe collega gaat bij ons gedragsmatige fysieke trainingen verzorgen, werkplekonderzoeken doen, 
preventief medisch onderzoek verrichten en trainingen geven op het gebied van fysieke belasting. Kijk voor meer 
informatie over onze dienstverlening op www.tigra.nl. 
 
Interesse maar geen ervaring? Geen probleem! We helpen elkaar verder. 
 
Is het volgende wat jij zoekt in je werk en herken je jezelf hierin? Dan zou het zo maar eens kunnen dat we een 
match zijn. 

 
• Sociaal, je kunt het met (bijna) iedereen vinden; 
• Teamspeler, je bent onderdeel van het team en deelt het gezamenlijke belang; 
• Enthousiast, na een afspraak met jou begint of vervolgt iemand zijn dag beter; 
• Multitasker, je vindt het een leuk om meerdere dingen tegelijk te doen; 
• Punctueel, een foutje kan gebeuren, maar de volgende keer doen we het beter;  
• Aanpakker, je doet, net als wij, wat er moet gebeuren om er een succes van te maken. 

 
Wat kun je van ons verwachten? 
Een gezellig team en direct contact met het landelijke TIGRA netwerk. We bieden je een leuke, dynamische en 
uitdagende baan met toekomstperspectief. We delen graag al onze kennis met jou en luisteren ook goed naar 
wat jij te vertellen hebt. We bieden je een contract van 16-24 uur voor 1 jaar aan. Daarna kijken we of en hoe 
we verder met elkaar willen. Het is een mooie baan naast het werk als fysiotherapeut. We betalen je passend en 
zijn flexibel met je agenda als de situatie daar om vraagt. 
 
Jij bent, hebt en zoekt 

• bijna afgestudeerd fysiotherapeut 
• fysiotherapeut 
• arbeidsfysiotherapeut 
• Een rijbewijs 
• Een nieuwe uitdaging 
• Een uitdaging naast je baan als fysiotherapeut. 

 
Geïnteresseerd? 
Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken of heb je aanvullende vragen? Neem contact op met Bas de Haan 
via administratie.rotterdam@TIGRA.nl. Stel je vraag en/of solliciteer met motivatie en CV. Het sollicitatieproces 
bestaat uit meerdere online- en/of offlinegesprekken met collega’s uit ons team.  


