Wij zijn per direct opzoek naar een kinderergotherapeut die ons team wil komen versterken.
De praktijk
Ergotherapiepraktijk ten Boom is een vrijgevestigde eerstelijns praktijk die zich richt op het
behandelen van volwassen en kinderen.
Doelgroep
Binnen de kinderergotherapie staat de hulpvraag van het kind en zijn of haar omgeving centraal. De
doelgroep met de meeste hulpvragen zijn kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Er wordt
naar gestreefd om zo veel mogelijk te werken in de context van de hulpvraag om zo de best
mogelijke ondersteuning te bieden. Er zullen behandelingen plaats vinden in de praktijk, maar ook
thuis en op school. De hulpvragen zijn divers van aard maar komen voornamelijk voort uit problemen
in de sensorische informatieverwerking of planningsproblemen.
Team
Er heerst een collegiale, informele en prettige werksfeer, met open en directe communicatielijnen.
We hechten grote waarde aan de verdere ontwikkeling van onze therapeuten en onze praktijk en
bieden daarom opleidingsmogelijkheid en ruimte voor persoonlijke groei. We juichen eigen initiatief
en inbreng van ideeën toe, waarin we je ook ondersteunen.
Wij vragen:
• Afgeronde HBO opleiding ergotherapie
• Affiniteit en werkervaring met kinderen
• Geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici
• Affiniteit met het werken binnen een eerstelijns praktijk
• Goede communicatieve vaardigheden en schriftelijke vaardigheden
• Kennis over of bereidheid tot het volgen van een cursus op het gebied van sensorische
informatieverwerking
• In het bezit zijn van een rijbewijs en auto
Wij bieden:
• Een uitdagende functie met verantwoordelijkheid en flexibiliteit
• Een contract op basis van loondienst of freelance basis.
• Bij aanvang betreft de vacature circa 1 werkdag waarbij ruimte is voor verdere groei
• Werktijden en dag in overleg
• Werkoverleg en intervisie met regelmaat

Hecht je net als ons veel waarde om de cliënten/kinderen in hun kracht te zetten, waardoor de kans
op handelen en ontwikkeling toeneemt. Ben je positief, professioneel en wil je de ergotherapie
zichtbaar maken, dan is deze functie jou op het lijf geschreven en zien we je sollicitatiebrief en CV
graag tegemoet. Mail jouw sollicitatie met CV voor 22 februari naar m.ribbers@ergotherapieptb.nl

Mocht je vragen hebben of meer informatie wensen dan kun je contact opnemen met
Marieke Ribbers, tel 06-55718897 of via de mail m.ribbers@ergotherapieptb.nl
Meer informatie over onze praktijk vind je op de website www. ergotherapieptb.nl

