Stichting Maasduinen is een organisatie die zich richt op de zorg en het welzijn van ouderen.
Daarin zijn we goed en daarin ligt onze kracht. Elk dag geven honderden medewerkers en
vrijwilligers inhoud aan ons streven dat elke cliënt zichzelf kan zijn en zolang mogelijk kan
blijven. We stimuleren onze cliënten actief te zijn zo lang het kan en verantwoord is en het leven
te leiden zoals thuis. Dat thuisgevoel vinden we van grote waarde. Er zijn echter cliënten voor
wie het moeilijk is elke dag weer een invulling te vinden. Voor die cliënten is er de
zorgboerderij. Een gezellige locatie, waar een ontspannen sfeer heerst en waar structuur,
regelmaat en vooral een prettig verblijf geboden wordt.

Wij zijn op zoek naar een:naar een:

Ergotherapeut
De functie:
Als Ergotherapeut maak je deel uit van een
multidisciplinair samengesteld team en draag je een
professionele verantwoordelijkheid. Het draait in de
functie om het verlenen van ergotherapeutische zorg
naar de wensen van de zorgvrager, rekening houdend
met professionele en multidisciplinaire kaders. Op
deze manier draag je bij aan een aangenaam leven van
de cliënt. Tot jouw werkzaamheden behoren de
volgende taken:
• Onderzoeken, behandelen en begeleiden van
intramuraal
wonende cliënten en cliënten van de dagbehandeling;
• Opstellen van behandelplannen;
• Geven van richtlijnen aan verplegend / verzorgend
personeel;
• Bieden van extramurale ergotherapie;
• Overdragen en afstemmen van werkzaamheden met
collega’s.

Wij vragen:
• Hbo-opleiding ergotherapie en geregistreerd in het
kwaliteitsregister of het basisregister;
• Bij voorkeur bekend met neuro-revalidatie, PRPP,
A-one en/of AMPS;
• Je bent in staat Multidisciplinair te denken en kan
goed zelfstandig werken.
• Beschikt over goede contactuele en sociale
vaardigheden.
• Ervaring met de ouderenzorg is een pré, zowel in
cure als care-diensten.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:
Conform CAO (FWG 55) en een arbeidscontract
voor één jaar, met uitzicht op vast dienstverband.
Uren nader te bepalen.
Reageren?
Spreekt deze functie jou aan? Stuur dan jouw
motivatie en CV naar werkenbij@maasduinenzorg.nl
Voor vragen over de vacature kun je terecht bij Lieke
Sips, telefoonnummer: (0161) 43 84 00

