VACATURE COMMISSIELEDEN
YOUNG PHYSIOTHERAPIST ASSOCIATION (YPA)
Ben jij een fysiotherapeut met organisatietalent en kan je makkelijk contact leggen met anderen?
Dan zijn wij op zoek naar jou! De YPA zoekt vier of meer commissieleden voor de
evenementencommissie. De commissie bedenkt evenementen voor jonge fysiotherapeuten
en zorgt ervoor dat deze activiteiten tot in de puntjes verzorgd zijn. Denk hierbij aan
netwerkborrels, symposia, lezingen of skillslabs. Dit zal je gaan doen in een team van minimaal vier
die grotendeels zelfstandig werkt en sturing vanuit het bestuur krijgt. Binnen de functie van
commissielid krijg je de vrijheid om leuke activiteiten te bedenken en te organiseren, hierdoor kan
je veel contacten opdoen binnen de fysiotherapiewereld en staat bovendien goed op je CV.
Je benter ongeveer 4 uur per week mee bezig en geeft je de kans om leuke evenementen bij te
wonen.
De YPA is een dynamische vereniging voor en door jonge fysiotherapeuten tot en met 35 jaar. De
gehele vereniging is op vrijwilligersbasis. Het is onze missie om jonge fysiotherapeuten handvatten
te geven om zichzelf te profileren, te ontwikkelen, te netwerken en daardoor sterker in de markt te
staan. Dit doen wij door het organiseren van maandelijkse evenementen, zoals symposia en
lezingen. Tijdens de lezingen worden bijvoorbeeld onderwerpen als peesletsel of heupletsel
uitgeplozen, maar ook zijn er regelmatig lezingen waarin deskundigen handige tips en tricks over
bijvoorbeeld contracten en solliciteren geven. Daarnaast organiseren we ook skill labs, waar je
praktisch aan de slag gaat, de jaarlijkse YPAx, waar deskundigen lezingen van 10 minuten geven en
natuurlijk ook de sporadische borrel met een mystery guest (bekende naam uit de fysiotherapie).
Ben je geïnteresseerd en wil je graag met ons kennismaken? Stuur dan je c.v. en
motivatiebrief gericht aan onze secretaris Sander Weijtboer naar bestuur@dutchypa.nl. Wij nemen
dan z.s.m. contact met je op. Ook studenten fysiotherapie mogen reageren op de vacature. Neem
ook eens een kijkje op onze website om een beeld te krijgen bij onze vereniging.
Hopelijk tot snel!
YPA

Ben jij een algemeen fysiotherapeut, of heb jij al een master behaald in bijvoorbeeld
manuele therapie of sportfysiotherapie en ben je jonger dan 36 jaar, kritisch, flexibel en
heb je een visie op de toekomst van de fysiotherapie? Dan is de YPA jou op het lijf
geschreven. De YPA is een dynamische vereniging voor en door jonge fysiotherapeuten
tot en met 35 jaar. Het is onze missie om jonge fysiotherapeuten handvatten te geven om
zichzelf te profileren, te ontwikkelen, te netwerken en daardoor sterker in de markt te
staan. Dit doen wij door het organiseren van maandelijkse evenementen zoals symposia
en lezingen waarin bijvoorbeeld vakinhoudelijke onderwerpen als peesletsel worden
uitgeplozen, maar ook symposia en lezingen waarin deskundigen handige tips en tricks
over contracten en solliciteren geven. Hiernaast organiseren we ook skill labs waar je
praktisch aan de slag gaat, de jaarlijkse YPAx-dag waar deskundigen lezingen van 10
minuten geven en natuurlijk ook de sporadische borrel met een mystery guest. Op de
korte termijn hebben wij een lezing over contracteren & solliciteren en een sportdag op
de agenda staan, maar we willen de agenda graag nog uitbreiden met een lezing over
bijvoorbeeld peesletsel.
Vanuit een sterke motivatie én ambitie om te blijven groeien, zoeken wij dus een
enthousiast commissielid voor de evenementencommissie. Het helpt als je accuraat,
analytisch en daadkrachtig werkt, maar het belangrijkste is dat je een energieke
teamplayer bent. De tijdsinvestering is onderling af te stemmen.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar bestuur@dutchypa.nl

Zoektermen
Duidelijke functienaam: Commissielid evenementen
Gemiddeld hebben ze maar 49,7 seconden nodig om een tekst ongeschikt te
bevinden. En hebben ze wel interesse, dan vormen ze in slechts 76,6 seconden
hun mening. Met andere woorden, net als overal op internet geldt: werk niet
naar het hoogtepunt toe, maar begin ermee, houd het kort en zorg ervoor dat de
lezer je tekst kan scannen (zie tip 8).

