Uiterste sollicitatiedatum 16 januari 2022

Handtherapeut (Fysio/Ergo)
Vanwege zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een gedreven handtherapeut die ons
multidisciplinaire team tijdelijk komt versterken. Wil jij graag de handen uit de mouwen steken? Dan
zien we graag je sollicitatie tegemoet.
Wat ga je doen?
Als handtherapeut onderzoek en behandel je patiënten met veelal complexe (traumatische)
handproblematiek, met een veelal specifieke en/of bijzondere problematiek. Binnen een
multidisciplinaire setting van het Hand&Pols Centrum i.o. behandel en beoordeel je patiënten op basis
van een ruime indicatiestelling met als doel het functioneren van de patiënten in de leef-, woon- en
werksituatie te optimaliseren.
De interventies zijn gericht op het verbeteren van de stoornis, activiteiten en participatie niveau. Je
werkt nauw samen met de behandelend artsen en bent een sparringpartner voor de specialist.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•

In bezit van het hbo-diploma ergotherapie of fysiotherapie met een aanvullende opleiding tot
handtherapeut of je volgt momenteel een opleiding tot handtherapeut.
Bij voorkeur werkervaring in een curatieve setting voor behandeling van handproblematiek.
Op de hoogte van relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen van de organisatie
en handelt hiernaar.
Op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en beoordeelt de praktische
toepasbaarheid daarvan in relatie tot de zorgvraag.
In staat om zelfstandig te werken en in een multidisciplinair team.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•

Een dienstverband voor de duur van 6 maanden vanwege zwangerschapsverlof, startend in
maart. Detachering behoort ook tot de mogelijkheden.
De arbeidsduur bedraagt 32 uren per week en de werkdagen zijn in overleg bespreekbaar.
Het salaris is overeenkomstig FWG functiegroep 55.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Ziekenhuizen, inclusief een aantrekkelijke
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (8,33%).
Zuyderland kent ook een aantrekkelijk Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA).

Interesse?
Inlichtingen voor de functie zijn telefonisch in te winnen bij Chantal Kuijper,
Ergotherapeut/handtherapeut, via telefoonnummer 088-4596635 en Cindy van den Bold-Vink,
Fysiotherapeut/handtherapeut, via telefoonnummer 088-4599718 of Brian Dircks, afdelingshoofd, via
telefoonnummer 06-53693923.
Bij voldoende geschikte sollicitaties zal de sluitingsdatum verkort worden.
Aanvullende informatie
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd.
Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.
Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze
functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of
externe kandidaten.
Over Zuyderland Medisch Centrum
Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in ZuidLimburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve patiëntenzorg
geleverd.
•
•
•
•
•
•

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandelingen
Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen

Solliciteren
Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken middels het invullen van het digitale
sollicitatieformulier via https://www.werkenbijzuyderland.nl/vacature/533/handtherapeut-fysio-ergo

