
       

 

 

 

 

  Vacature Ergotherapeut(e)  

  Per direct 24 uur, met mogelijkheid tot uitbreiding naar 36 uur eind 2019.  

 

De praktijk 

Ergotherapie Hoeksche Waard & Barendrecht is een eerstelijns ergotherapiepraktijk gevestigd in 

gezondheidscentrum “Gezond in Zuidwijk”  in Oud- Beijerland. De praktijk heeft als werkgebied de 

gehele Hoeksche Waard en Barendrecht. De praktijk richt zich op kinderen, volwassen en ouderen. 

Specialisaties zijn o.a. aanwezig op het gebied van neurologische aandoeningen ( CPCRT/ 

ParkinsonNet/ MS) en kinderergotherapie (SI, Autisme en ADHD) 

De vacature betreft een functie met name gericht op de ergotherapie voor volwassenen maar affiniteit 

met het behandelen van kinderen is gewenst. 

We werken nauw samen met de fysiotherapie en logopedie waar we binnen ons gezondheidscentrum 

een multidisciplinair team mee vormen. Er zijn intensieve contacten met verschillende ziekenhuizen, 

huisartsen, gemeentes en andere behandelaars in de gehele Hoeksche Waard en Barendrecht.  

 

 

Functie eisen 

Je hebt: 

 

 Werkervaring in de eerstelijns zorg  

 Affiniteit en ervaring met het behandelen van volwassenen en kinderen.  

 Empatisch vermogen, organisatorische en goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. 

  



 

Je bent: 

 In het bezit van een diploma opleiding Ergotherapie 

 Ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici 

 In staat om zelfstandig te werken 

 Goed in staat om multidisciplinair samen te werken,  

 Teamplayer. collegiaal 

 Flexibel, zowel in je werk als ergotherapeut als in je werkindeling. 

 Creatief en ondernemend.  

 In het bezit van een rijbewijs en een auto. 

 

Functie inhoud 

Als eerstelijns ergotherapeut vind je het een uitdaging om clienten te behandelen met verschillende 

complexe aandoeningen en problematiek . Je behandelt de cliënten op de praktijk of in de thuissituatie 

waarbij wij het erg belangrijk vinden dat je het cliëntsysteem betrekt en nauwe samenwerking 

onderhoudt met de betrokken hulpverleners van de client. 

Het aanbod 

Per direct 24 uur met uitzicht op 36 uur eind van 2019. Salariëring is marktconform en wordt in overleg 

besproken. 

Sollicitatieprocedure 

Stuur je sollicitatiebrief per mail. Wil je meer informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen 

via 

Ergotherapie Hoeksche Waard & Barendrecht 

Van Goyenstraat 16 

3262 VK Oud- Beijerland 

06 13959067/ ergotherapiehw@hetnet.nl 

Website: ergotherapiehoekschewaard.nl 
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