Vacature (kinder) ergotherapeut
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige ergotherapeut om ons team te komen
versterken. Het team bestaat op dit moment uit acht personen en we richten ons op kinderen van
0 tot ongeveer 14 jaar. Onze kinderpraktijk is gevestigd in Amsterdam.
Je werkt tijdens schooltijd voornamelijk op locatie in en om Amsterdam en na schooltijd vaak op
één van onze praktijklocaties. We geloven namelijk dat het kind het best behandeld kan worden
daar waar het probleem zich voordoet. Behalve in de praktijk kan het dus ook zijn dat je de kinderen
ziet in hun eigen omgeving zoals op school of thuis. Zo kunnen we goed ouders en leerkrachten
betrekken bij de behandeling.
De vraagstellingen zijn divers van aard, net zoals de problematiek van de kinderen. Daarom zijn we
op zoek naar iemand die kennis en ervaringen heeft op verschillende gebieden zoals
schrijfproblemen, DCD, werkhoudingsproblemen, sensorische informatieverwerking en het
aanvragen van voorzieningen. Omdat je op verschillende locaties werkt is het belangrijk dat je
initiatief neemt en zelfstandig en flexibel kan werken.
Wij bieden:
Een uitdagende functie met veel mogelijkheden en flexibiliteit in het werken met kinderen.
Persoonlijke coaching, overleg en intervisie met collega’s.
Een plek waar veel ruimte en aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.
De mogelijkheid om verschillende cursussen te volgen.
Een werkweek 3 tot 5 dagen per week, dagen en tijden stemmen we samen af.
Jaarcontract met uitzicht op vast contract.
Wij zoeken iemand die:
de vraag van het kind en de ouder centraal stelt.
affiniteit en ervaring heeft met het werken binnen de eerste lijn en het werken met kinderen
met en zonder verstandelijke beperking.
ervaring heeft met het onderzoeken, opstellen van een behandelplan en begeleiden van
kinderen en hun omgeving.
net als wij, gedreven is om te blijven ontwikkelen en te blijven leren.
Opleiding en registraties:
Afgeronde HBO opleiding ergotherapie
Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Lid van Ergotherapie Nederland
Bij voorkeur afgeronde opleiding in de sensorische informatieverwerking
Ben je geïnteresseerd en herken je jezelf in deze functie, solliciteer dan snel. We zien je CV en je
brief graag tegemoet via info@kinderpraktijkopstap.nl.
Voor vragen en informatie kun je contact opnemen met Kirsten de Zwart, praktijkhouder
(kirsten@kinderpraktijkopstap).

