Dr. Hub van Doorneweg 91
5026 RB TILBURG

Vacature kinderergotherapeut
Vanwege de verhuizing van onze praktijk naar een nieuwe locatie, de zwangerschap van één van onze
collega’s en de groei van de praktijk is Spelende Wijzer Kinderergotherapie op zoek naar een zelfstandig
werkende ergotherapeut voor ongeveer 16 uur per week vanaf september 2020. Afhankelijk van de
ontwikkelingen is op termijn uiteraard ruimte voor uitbreiding van het aantal uren.
Over de praktijk

Kinderergotherapie Spelende Wijzer is een eerstelijns praktijk voor
ergotherapie in Tilburg gespecialiseerd in de zorg aan kinderen, voornamelijk
gericht op sensorische informatieverwerking. We behandelen kinderen tussen
de 2 en 18 jaar met uiteenlopende hulpvragen en diagnoses.
Multidisciplinair samenwerken is een van de kenmerken van onze praktijk. Wij
maken onderdeel uit van KIZOOM met onder andere de disciplines
speltherapie, orthopedagogiek, logopedie en fysiotherapie.

Wie zoeken wij?

Een enthousiaste en gemotiveerde ergotherapeut die graag in de eerste lijn
met kinderen wil werken.

Wat verwachten wij?

•
•
•
•
•
•

HBO-opleiding ergotherapie
Passie voor de doelgroep kinderen
Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden
Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici als ergotherapeut
Bij voorkeur ervaring op het gebied van sensorische informatieverwerking
Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs en beschikking over een auto

Wat hebben wij te bieden?

•
•
•
•
•

Werkdagen en -tijden flexibel in te delen in onderling overleg
Samenwerking met een enthousiast multidisciplinair team
Werken in jong team van collega’s met een open sfeer
Volop doorgroeimogelijkheden
Vergoeding in overeenstemming met opleiding en ervaring

Geïnteresseerd?

Heb jij zin om deze groeiende praktijk te komen versterken en te werken in
een jong team met enthousiaste collega’s? Stuur dan je motivatie samen met
je CV naar info@spelendewijzer.nl
Heb je nog vragen? Je mag altijd contact opnemen met Irene van Dijk via
06 – 24 60 49 49 of via bovenstaand mailadres.

