Functieomschrijving
Het FTB gezondheidscentrum is op zoek naar een Ergotherapeut voor ongeveer 8 uur per
week met grote mogelijkheden tot uitbreiding!
Over het FTB multidisciplinair gezondheidscentrum
Het FTB multidisciplinair gezondheidscentrum is een praktijk in Baarn met de missie om een
belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van alle inwoners van Baarn en
omgeving. Met deze gedachte in het achterhoofd is het team extra gemotiveerd om al onze
cliënten, met een diversiteit aan hulpvragen/lichamelijke en/of mentale klachten, te voorzien
van behandeling en/of begeleiding van hoge kwaliteit.
Wat houdt de functie in?
Als ergotherapeut bij het FTB werk je in de eerste lijn en behandel je cliënten in de praktijk,
aan huis of in diverse instellingen. Dit betekent dat je cliënten vaak in hun eigen omgeving
spreekt, ziet handelen en behandeld.
Ergotherapie is voor FTB een goede en belangrijke aanvulling op de reeds aanwezige
fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg, je kunt eventuele herstel belemmerende
factoren signaleren en aanpakken.
De hulpvragen die je bij FTB voornamelijk zal behandelen zijn; pre- en post operatieve
bezoeken voor nieuwe knie/heup, schouderklachten, ADL hulpvragen, hulp bij WMO
aanvragen, rolstoelaanpassingen, Scootmobiel/fietstrainingen en mobiliteit in en om de
woning. Daarnaast is de mogelijkheid om in zorgcentra ergotherapeutische hulp aan te bieden
en samenwerkingsverbanden aan te gaan met diverse zorgcentra in Baarn
Momenteel richt de discipline ergotherapie bij FTB zich voornamelijk op de doelgroep
ouderen in Baarn met als doel dat cliënten veilig en zelfstandig kunnen blijven functioneren in
hun eigen woonomgeving. De functie is nog in een beginstadium. Het is daarbij belangrijk dat
ergotherapie in Baarn en omstreken op de kaart wordt gezet, bekendheid krijgt en jij je zelf als
ergotherapeut kunt en durft te promoten in Baarn.
Wat zoeken wij in jou?
•
•
•
•
•
•

Een ondernemende ergotherapeut om de discipline nog meer op de kaart te zetten
Een zelfstandige ergotherapeut die elke uitdaging aan wilt gaan.
Je bent bekend met veranderingen in de zorg
Pro actieve werkhouding, Baarn moet jouw gaan kennen en vinden!
Goede communicatie vaardigheden, zowel spraak als schrift.
Zelfstandig kunnen werken maar ook jouw discipline kunt vertegenwoordigen in
multidisciplinair teamverband.

Deze functie vereist van jou:
•
•
•

Een afgeronde HBO opleiding Ergotherapie
Rijbewijs B en bezit van een auto is een pré
Inschrijving bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Een arbeidsovereenkomst op variabele basis, in beginsel voor ongeveer 8 uur per week
met grote mogelijkheid tot uitbreiding van uren.
Een behulpzaam en enthousiast team!
een ambitieuze en groeiende praktijk
Salariëring op variabele basis.

Enthousiast?
Stuur jouw motivatiebrief en CV naar FTB
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Marcel Nowee op 0355435983. of kijk op de website www.ftbbaarn.nl.
Soort dienstverband: Bepaalde Tijd, Freelance / ZZP

