VACATURE Ergotherapeut(e) 16 uur per week
STAC heeft als missie het grootse behandel-, interventiecentrum te zijn en blijven voor Zeeland
en West-Brabant. STAC staat voor het optimaal functioneren van de mens zowel in zijn
thuissituatie als in arbeid en stelt beiden centraal in haar producten en dienstverlening. Als
ergotherapeut(e) ben je een belangrijke toegevoegde waarde op het gebied van ergonomische
advisering, optimalisatie belasting-belastbaarheid, functietrainingen, individueel begeleiden en
coachen van onze cliënten.
Wie zijn wij?
STAC is ruim 25 jaar actief als Paramedisch- en TrainingsCentrum met vestigingen in Lepelstraat
(Gem. Bergen op Zoom), Halsteren, Goes, Oudenbosch en Tilburg.
Verbetering van kwaliteit van leven van mensen met pijn en beperkingen zijn onze doelstelling,
maar ook re-integratie in het arbeidsproces van mensen die vanwege mentale en/of fysieke
problemen en klachten zijn uitgevallen.
Naast het onderzoeken en behandelen van mensen met klachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat is veel ervaring opgedaan in het fysiek en mentaal trainen, coachen en
begeleiden en behandelen van personen met chronische pijn aan het bewegingsapparaat met
name m.b.t. rug-, bekken- en whiplashklachten en algehele lage belastbaarheidsproblematiek.
Hierbij wordt gewerkt in multidisciplinair teamverband waarin door 13 collega’s invulling wordt
gegeven.
Inmiddels heeft STAC mens & arbeid ruim ervaring met Medisch Specialistische Revalidatie
(MSR). Dit ten aanzien van inhoud, doorloop en samenwerking met de deelnemende disciplines
als revalidatiearts, (bedrijfs)fysiotherapeut, psycholoog, inspanningsfysioloog, ergotherapeut en
diëtist. Inmiddels fungeert STAC mens & arbeid als een Diagnostisch- en Behandelcentrum voor
deze multidisciplinaire revalidatiezorg. Dat wil zeggen dat alle intakes, interventies, evaluaties en
metingen onder 1 dak plaatsvinden. Hiermee geeft STAC mens & arbeid verdere invulling aan
complexere en/of meervoudige problematiek.
Wij bieden:
 Een dynamische werksfeer
 Een enthousiast en multidisciplinair team waar ruimte is voor initiatieven
 Een dienstverband van 16 uur, voornamelijk vanuit de vestiging Lepelstraat
 Dienstverband met marktconform salaris
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Wat verwachten wij?
 Gediplomeerd ergotherapeut, met HBO werk- en denkniveau
 Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (status ‘kwaliteitsgeregistreerd’)
 Zelfstandig werkend en ondernemend
 Geen 9.00-17.00 mentaliteit heeft maar ook bereid is tot werkzaamheden in de avond (1)
 Goede communicatieve vaardigheden
 Empathisch vermogen
 Denkt in oplossingen in plaats van problemen




Zoekt verbinding met andere disciplines/zorgverleners om kwaliteit van de totale
zorgzorgverlening te optimaliseren.
Enthousiasme voor het vak, en (com)passie voor het welzijn van de cliënt

Het takenpakket bestaat uit oa:
 Het onderzoeken en behandelen van cliënten met klachten aan het bewegingsapparaat
 Het coachen van mensen op het gebied van belasting en belastbaarheid
 Het opstellen van dag-leefschema’s
 Het geven van ergonomische adviezen in de breedste zin van het woord
 Het behandelen en begeleiden van mensen in de thuissituatie
 Het geven van advies met betrekking tot hulpmiddelen
 Het functioneren in en het deelnemen aan het multidisciplinaire team
 Het afleggen van werkplekbezoeken en het geven van adviezen ten aanzien van gezond
werkgedrag
 Het afnemen van belastbaarheidsonderzoeken
 Begeleiden, trainen en coachen van cliënten met chronische pijnklachten volgens de
principes van operante conditionering, graded activity en graded exposure
 ondersteunende activiteiten als overleg met en verslaglegging naar verwijzers en
opdrachtgevers.
Interesse?
Zowel Starters als meer ervaren ergotherapeuten worden uitgenodigd om te reageren.
Spreekt het werken in onze dynamische praktijk je aan, en voldoe je aan de functie-eisen?
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