VACATURE HAND-ERGOTHERAPEUT OF
HAND-FYSIOTHERAPEUT
Vanwege groei van de praktijk zijn wij op zoek naar een hand-ergotherapeut/hand-fysiotherapeut
of iemand met de ambitie in deze richting!
WIE ZIJN WIJ
Wij zijn een groeiende praktijk voor ergotherapie & handtherapie in de regio Etten-Leur &
Zevenbergen waarbij de nadruk ligt op de handtherapie. We werken momenteel met 4
ergotherapeuten waarvan er 3 werkzaam zijn als handtherapeut. Daarnaast is de praktijk
verbonden met Fysiotherapie Torenveld waar 5 fysiotherapeuten werken.
Wij participeren binnen diverse netwerken handtherapie en werken nauw samen met medisch
(hand) specialisten. Je behandelt een grote diversiteit aan klachten. Je krijgt te maken met '
eenvoudige' letsels, zoals artrose en overbelastingklachten, maar ook met meer gecompliceerde
letsels, bijvoorbeeld als gevolg van een trauma.
Naast kwaliteit en persoonlijk contact hechten wij ook veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling
en gezelligheid binnen het team.
WAAR ZIJN WIJ NAAR OP ZOEK?
Wij zijn op zoek naar een enthousiast hand-ergotherapeut of hand-fysiotherapeut die voldoet
aan de volgende voorwaarden:
•
•
•
•
•

Je beschikt over een afgerond opleiding ergotherapie/fysiotherapie en bij voorkeur ook
een afgeronde opleiding handtherapie.
Ervaring in het maken van spalken in een pre.
Je staat ingeschreven in het kwaliteitsregister.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je hebt de beschikking over eigen vervoer.

Ben je ergotherapeut en heb je de ambitie om je te specialiseren in de handtherapie? Ook dan
ben je van harte welkom om te solliciteren.
WIJ HEBBEN VEEL TE BIEDEN
Naast een leuke en dynamische baan hebben wij goede arbeidsvoorwaarden met een salaris
conform COA ziekenhuizen schaal 55.
Daarnaast krijg je alle mogelijkheden om je verder te ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van
echografie. Wij zoeken iemand voor ongeveer 16 uur per week, maar ook meer of minder uren
zijn bespreekbaar.
Ben jij onze nieuwe collega? Stuur je motivatie en CV voor 6 december naar info@ergotherapievandonselaar.nl.
Heb je nog vragen over de vacature dan kan je contact opnemen met Eline van Donselaar 0614453725.

