
 

Wij zijn voor locatie  Heerenveen op zoek naar een 

  

Ergotherapeut m/v 
 

16 uur per week vanwege ziektevervanging, verspreid over 4 

ochtenden in de week 

 

De functie 

De revalidatieafdeling op de locatie Heerenveen is een samenwerkingsverband 
tussen Revalidatie Friesland en Tjongerschans. In deze functie werk je in het 
ziekenhuis, dus alleen met klinisch opgenomen patiënten. Je werkt samen met 
andere behandeldisciplines, zoals artsen, verpleging, fysiotherapie, logopedie en 
maatschappelijk werk, onder andere in diverse overlegvormen. 
 
Het takenpakket van de ergotherapeut bestaat in hoofdlijnen uit het onderzoeken, 
behandelen en begeleiden van patiënten, individueel, en een actieve deelname in 
diverse overlegvormen. Wij zoeken een collega die affiniteit en/of ervaring heeft met 
ziekenhuiszorg.  
 

Functie-eisen 

Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Daarnaast beschik je over 
een dosis enthousiasme, creativiteit, flexibiliteit en humor.  Je bent een teamplayer.  
Je staat achter onze drie kerncompetenties: klantgericht, resultaatgericht en 
samenwerkingsgericht. 
 
Daarnaast vragen wij: 

 Een afgeronde HBO-opleiding ergotherapie;  

 Affiniteit met patiënten met NAH en geriatrische patiënten;  

 In het bezit van AMPS of PRPP certificaat is een pré.  

 Het vermogen om op een enthousiaste wijze mede vorm te geven aan 
ontwikkelingen in het vakgebied en vakoverstijgend kunnen denken;  

 Bereidheid om incidenteel extra te werken 
 

Wil je meer weten? 

Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met de afdeling 
ergotherapie, 0513-685720. 
 

Wat bieden we jou? 

Een boeiende en afwisselende functie. Het gaat om een contract voor gemiddeld 16 
uur per week voor de duur van minimaal 4 maanden. Het salaris is conform FWG 50, 
maximaal € 3421,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.    
 
Kom jij ons team versterken? 

Je sollicitatie kun je vóór 16 mei a.s. richten aan Revalidatie Friesland via onze 
website: www.revalidatie-friesland.nl / werken en leren bij / vacatures. 
 
Bij aanstelling vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Na de eerste 
gespreksronde kunnen referenties worden opgevraagd. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

http://www.revalidatie-friesland.nl/

