
Vacature Ergotherapeut

Waar kom je te werken?

Onze praktijk is gevestigd in het Medisch Centrum van Hoogezand Sappemeer. Naast fysiotherapie, hebben wij

een (medische) sportschool, leefstijl trajecten en bieden Acupunctuur aan.

Jouw bijdrage
In een veranderend zorglandschap en daarbinnen de urgentie van multidisciplinaire samenwerking is de

aanvulling van Ergotherapie voor ons van  grote waarde.  Wij zien in onze fysiotherapiepraktijk dagelijks (onder

andere)  veel geriatrie, oncologie en handen patiënten en deze doelgroep is gebaat bij Ergotherapie.

De Ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten.

Wie zijn wij?

Ons team bestaat uit 27 medewerkers. Fysiotherapeuten, sportinstructeurs, front en backoffice personeel en
leefstijlcoaches. De organisatie staat voor professionaliteit, kwaliteit, innovatie, plezier en samenwerking met
elkaar en anderen.

Jouw toekomst
Een nieuwe uitdaging binnen een gezonde, energieke en afwisselende werkomgeving met veel ruimte
voor ontwikkeling en zelfstandigheid. Jij gaat ons helpen om inwoners van de gemeente Midden Groningen zo
lang en goed mogelijk zelfstandig te laten functioneren.

Jouw profiel
- Een leergierige en flexibel. Kwaliteitsgericht, proactief.
- Is communicatief vaardig, enthousiast en kan motiveren.
- Toont een flexibele en actieve werkhouding.
- Vindt samenwerken belangrijk en toont hierin initiatief.

Jouw baan

● Je gaat werken in een praktijk met een groot team, met leefstijlcoaches,  fysiotherapeuten en fitness

trainers.

● Je gaat nauw samenwerken met onze fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals in het Medisch

Centrum.

● In onze organisatie wordt er gekeken naar wat jij leuk vindt en waar je goed in bent.

● Je beheert je eigen agenda en deelt jouw werktijd in zoals het jou past.

● Een praktijk waar innovatie, samenwerken en plezier  belangrijk zijn.

● De gemeente Midden Groningen heeft een  grote diversiteit aan inwoners en verschillende culturen.

Ons aanbod
Per direct  zoeken wij een collega om de Ergotherapie bij ons uit te breiden. Uren en dagen/ tijden
bepalen we in overleg met jou.
Een salaris dat in overeenstemming is met het niveau van de functie.

Geïnteresseerd?
Solliciteer door je motivatie en CV, te sturen naar:
Van Kasteel Fysiotherapie, T.a.v. M. Smid
marjoleinsmid@vankasteel.nl
www.vankasteel.nl
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