
 

Functie inhoud 
Als ergotherapeut biedt je behandeling aan klanten met 

een complexe hulpvraag op het terrein van ouder 
worden, revalidatie en/of chronische beperkingen. Je 

maakt deel uit van een enthousiast multidisciplinair team, 
dat zich bezig houdt met het begeleiden en behandelen 

van klanten met psychische, cognitieve en fysieke 

beperkingen. De behandeling is maatwerk en sluit aan bij 
de behoefte en vraag van de klant. Je draagt zorg voor 

de juiste hulpmiddelen /rolstoelen en/of inrichting van de 
woonomgeving. Je begeleidt en instrueert zorgverleners 

en neemt deel aan het multidisciplinair overleg. 

 
Jouw profiel 

Je hebt een afgeronde opleiding HBO ergotherapie en je 
staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. 

Je hebt bij voorkeur een afgeronde cursus Directe 
Toegankelijkheid Ergotherapie. 

 

Je hebt affiniteit met het werken in de ouderenzorg, zowel 
met somatische / psychogeriatrische klanten en 

geriatrische revalidatie klanten, en het werken in de eerste 
lijn. Je beschikt over goede communicatieve 

vaardigheden. Je bent breed inzetbaar en beschikt over 

een flexibele instelling. Je werkt graag zelfstandig en in 
teamverband. Daarnaast werk je belevingsgericht en heb 

je tact, geduld en doorzettingsvermogen. Verder ben je 
aantoonbaar creatief, vindingrijk en gericht op resultaat en 

kwaliteit. Je beschikt over kennis van regelgeving omtrent 
aanvraag van voorzieningen en hulpmiddelen. 
 

 

Wij bieden 
Een contract met ingangsdatum zo snel als mogelijk 

t/m 31 juli 2019 aanstaande voor 8 uur per week.  

Het salaris is ingedeeld conform CAO VVT in 
functiegroep 55. 

 
Daarnaast bieden we je een afwisselende baan met 

een grote mate van zelfstandigheid, binnen een  
enthousiast behandelteam dat werkt aan nieuwe 

ontwikkelingen en uitdagingen. Verder investeren wij 

voortdurend in ons werkplezier en vakmanschap, niet 
alleen door opleidingen, maar ook door elkaar te 

helpen en samen te leren en te ontwikkelen. Samen 
met jou maken we de Posten! 
 

Solliciteren 
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving, dan 

nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Graag 
ontvangen we jouw motivatie en CV uiterlijk 31 

maart aanstaande per mail via 

solliciteren@deposten.nl.  
 

Voor meer informatie over de functie neem dan contact 
op met Annelie Verheuvel, Eva te Lintelo, 
Ergotherapeuten, telefoon: 053-4753753. 

Ben jij een enthousiaste, gedreven en vakkundige Ergotherapeut en ben je op zoek naar een aantal uren 
naast je huidige contract en/of wil je kennismaken met de ouderenzorg? Wij bieden de mogelijkheid en 
zijn op zoek naar jou!  

Ter vervanging van een collega met ouderschapsverlof zijn wij per direct op zoek naar een:  

Ergotherapeut  -  8 uur 
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