
 
 

Vacature Sportarts 

Datum: 8 juli 2021 

 

OCON Orthopedische- en Sportmedische kliniek is een zelfstandig categoraal ziekenhuis voor 

beweegzorg (orthopedie en sportgeneeskunde). De afgelopen jaren hebben wij ons verregaand 

gespecialiseerd en optimaal geconcentreerd op de orthopedische, sportmedische- en 

traumatologische zorg voor onze patiënten: kwalitatief hoogwaardig en voor iedereen bereikbaar. 

We ontvangen onze patiënten in een moderne omgeving, op een gastvrije manier waarbij we graag 

persoonlijke zorg op maat geven.  

Met deze grote mate van aandacht voor patiëntbeleving zijn we onderscheidend en hebben we vorig 

jaar een plek in de top 10 van Zorgkaart Nederland 2020 behaald. Hiernaast willen- en zijn we ook 

voor onze medewerkers onderscheidend. We bieden hen een unieke en prettige werkomgeving, waar 

er ruimte is om jezelf te zijn en vanuit je hart te werken. Initiatief en inbreng van medewerkers uit de 

verschillende teams op de werkvloer wordt gestimuleerd en gewaardeerd. 

Onze orthopeden en anesthesisten zijn eigenaren van onze organisatie. Dat geeft unieke kansen, 

zelfstandigheid en leidt tot een grote betrokkenheid. 

 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een 

Sportarts  

Jouw werkomgeving 

OCON Sportmedische kliniek is onderdeel van OCON Orthopedische kliniek. Wij zijn een kliniek met 

veel specialistische ervaring in sportorthopedie, sportgeneeskunde en sportfysiotherapie. Het team 

van OCON Sportmedische kliniek kan een bijdrage leveren om verantwoord te sporten, sportambities 

waar te maken, maar ook om prettiger te functioneren in het dagelijks leven. Kortom, patiënten kunnen 

bij ons terecht voor alle vragen, problemen of begeleiding op sportmedisch gebied. Zowel voor de 

behandeling van sportblessures of andere sport-gerelateerde klachten of juist het voorkomen hiervan, 

als voor begeleiding bij trainingsopbouw en prestatiebevordering. 

 

Onze sportmedische kliniek is trotse partner van wielerploeg team DSM en voetbalclub FC Twente. Bij 

deze twee topsportorganisaties verzorgen wij de medische begeleiding.  

Daarnaast hebben wij een aantal interessante partnerschappen met verschillende verenigingen in de 

topsport en breedtesport.  

 



 
 

Het team 

Wij zijn een klein, enthousiast en gedreven team bestaande uit sportartsen (3), sportorthopeden (3) , 

fysiotherapeuten (4), secretaresses/doktersassistentes (6), een onderzoeker, manager bedrijfsvoering 

en een procescoach/accountbeheerder.  

 

Ons multidisciplinaire team zorgt ervoor dat de sporter achter één loket alle benodigde expertise vindt. 

 

In deze functie zijn dit jouw taken: 

• Het uitvoeren van sportmedische onderzoeken, consulten en inspanningstesten; 

• Het verzorgen van sportmedische begeleiding van diverse sportverenigingen c.q. 

professionele sportploegen; 

• Inzet van preventieve zorg middels het geven van voorlichting en het overdragen van kennis 

aan huisartsen, sportverenigingen, trainers en sporters; 

• Het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten op sportgeneeskundig gebied; 

• Participatie c.q. het initiëren van wetenschappelijk onderzoek; 

• Het geven van voorlichting en advies aan huisartsen, sportverenigingen, trainers en 

sporters. 

 

Jouw profiel 

• Geregistreerd sportarts; 

• Affiniteit met topsport; 

• Ervaring in sportmedische begeleiding van topsporters; 

• Zelfstandigheid in combinatie met een hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel 

waardoor handen en voeten wordt gegeven aan de ambities van onze sportmedische 

kliniek; 

• Kunnen werken in multidisciplinaire verbanden; 

• Kritisch in het werk en neemt geen genoegen met een gemiddelde prestatie; 

• Enthousiasme, een actieve houding en motivatie dragen bij aan het leveren aan jouw 

bijdrage binnen het team in deze unieke organisatie; 

• Flexibiliteit in beschikbaarheid; 

• Continuïteit, innovatief vermogen en creativiteit zijn belangrijke competenties waarover 

wordt beschikt en die ingezet worden om kansen in de markt te signaleren en hierop te 

acteren en zelfstandig initiatieven te ontplooien.  

 

Is jouw profiel aangevuld met de volgende skills? Dan hebben we een match! 

Je bent een stevige ondernemende en energieke persoonlijkheid, weet de patiënt/sporter centraal 

te stellen, bent ambitieus en daarnaast heb je een ondernemende instelling. Ook denk je graag 

mee over het sterker positioneren en uitbouwen van onze sportmedische kliniek.    



 
 

 

Jouw passie voor OCON Sportmedische kliniek, jouw ambitieuze en energieke instelling maken jou 

onze perfecte vierde sportarts! 

 

Wat bieden wij jou? 

• Uitdaging, een informele werksfeer en ruimte voor persoonlijk leiderschap; 

• Een fijne werkomgeving in een enthousiast en gezellig team; 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging naar 

onbepaalde tijd bij gebleken geschiktheid; 

• Een 24-urige werkweek, met mogelijkheid tot uitbreiding naar een fulltime werkweek (36 uur). 

Een overeenkomst op oproep basis behoort ook tot de mogelijkheden; 

• Een marktconform salaris; 

• De CAO Ziekenhuizen is van toepassing; 

• Een actieve personeelsvereniging waarbij er voor iedereen wel een leuke activiteit bij zit. 

 

Ben je enthousiast? 

Je bent van harte welkom om een dag mee te kijken en kennis te maken met ons team.  

En, hebben we je over de streep kunnen trekken om te solliciteren? Leuk! Je kunt dit doen door jouw 

motivatie aangevuld met jouw CV te sturen voor 30 augustus a.s. naar management@ocon-sport.nl, 

onder vermelding van het vacaturenummer OC21-015, t.a.v. Jessica Ekkel, 

procescoach/accountbeheerder OCON Sportmedische kliniek.  

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met onze manager Arjan Bot of 

procescoach/accountbeheerder Jessica Ekkel, via 088-708 5876. 
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