Je weet als ergotherapeut hoe belangrijk beweging en beweeglijkheid is? Je wilt er mee voor
helpen zorgen dat de bewoners in onze woonzorgcentra hun dagelijkse handelingen of
activiteiten zo veel mogelijk zelf kunnen blijven doen? Je denkt niet alleen aan oefeningen,
maar ook aan (kleine) hulpmiddelen die soms een groot verschil kunnen maken? Dan ben jij
de ergotherapeut die we zoeken!.

Zorgbedrijf Antwerpen zoekt 1 Ergotherapeut(e) voor
WZC Vesalius te Brasschaat
Functiebeschrijving
•

Jij stimuleert onze bewoners: je helpt hen oefenen en trainen zodat ze zelf sterker
staan. Zo verhoog jij hun levenskwaliteit.

•

Je adviseert hen met raad en daad bij het kiezen en leren gebruiken van
hulpmiddelen, zodat ze dagdagelijkse handelingen makkelijker kunnen uitvoeren.

•

Je werkt een globale behandelings-en begeleidingsstrategie uit voor de senioren van
jouw woonzorgcentrum en je adviseert je collega’s van het zorgteam over de
mogelijkheden.

•

Samen met de bewoners en hun familie bepaal je de gepaste begeleiding per
bewoner, want daar draait het om: zorg op maat, per bewoner.

•

Je werkt nauw samen met de animatie en integreert het ergonomisch beleid in de
vrijetijdsactiviteiten. Accenten bepaal je op basis van de noden van je klanten.

•

Je neemt actief deel aan projecten samen met collega’s van andere disciplines. Zo
streef je er voortdurend naar de kwaliteit van onze zorg nog te verhogen.

Profiel
•

Je bent in het bezit van een bachelordiploma ergotherapie.

•

Je bent klantgericht en je benut kansen om de dingen te verbeteren.

•

Je bent communicatief en werkt graag in team. Samen met collega’s in andere
functies zoek je naar gepaste oplossingen als er zich een probleem stelt.

•

Je weet wat haptonomie, snoezelen, aromatherapie, comfortzorg, validation… zijn en
je wilt deze technieken graag gebruiken om het voor onze bewoners aangenaam te
maken.

Ons aanbod
•

Een uitdagende job met doorgroeimogelijkheden. Samenwerken in een
multidisciplinair team binnen een boeiende werkomgeving.

•

Een job waarin je écht een verschil kan maken: een betere levenskwaliteit bieden aan
senioren.

•

Uitgebreide opleidingsmogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen.

•

Een marktconform salaris. Zorgbedrijf Brasschaat valoriseert relevante werkervaring
uit de openbare en privésector en als zelfstandige.

•

Fietsvergoeding of terugbetaling van 80% van je kosten voor het openbaar vervoer.

•

Een vervangingscontract met een regime van 80%

Meer info?
Dienst Werving en Selectie
Els Coenaerts tel. 03 431 22 57
e-mail: jobs@zorgbedrijf.antwerpen.be

Solliciteer nu!
Solliciteer online via www.zorgbedrijf.antwerpen.be/vacatures

