
 

 

 

Ergotherapeut 
Tijdelijke vacature ivm zwangerschapsverlof 

28 uur per week 

Ben jij een enthousiaste, flexibele en zelfstandig werkende ergotherapeut? Ben je op zoek naar een tijdelijke 
baan binnen een gezellig en dynamisch team?  Wil jij met verschillende doelgroepen (voornamelijk ouderen) 
werken? Dan zoeken wij jou!  
 
Ter vervanging van een zwangerschapsverlof zoeken wij met ingang van november- december een collega. 
Binnen de afdeling ergotherapie zijn 5 ergotherapeuten en 1 ondersteuner ergotherapie werkzaam. De 
ergotherapeuten verrichten alle voorkomende ergotherapeutische onderzoeken en behandelingen binnen het 
verpleeghuis (somatisch, psychogeriatrisch, palliatief, revalidatie, observatie en kleinschalig wonen). Tevens 
verzorgen zij eerstelijns ergotherapeutische werkzaamheden. Verder verwachten we van je dat je affiniteit hebt 
met ouderen. Je hebt tact, geduld en invoelend vermogen. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.  
 
Wat verwachten wij van jou 

• Je hebt een afgeronde hbo-opleiding Ergotherapie. 

• Je bent ingeschreven in het KP-register.  

• Je bent beschikbaar op maandag en vrijdag.  

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto.  

• Je hebt kennis van Intramed of bent bereid dit te leren.  

• Ervaring in de eerste lijn is een pré.  

• Ervaring met revalidatie: COPD, orthopedie, hartfalen, oncologie is een pré.  

• Voor deze functie is een VOG nodig (Verklaring Omtrent het Gedrag). De aanvraag regelen wij en de kosten 

krijg je natuurlijk vergoed.  

Wat kun je van ons verwachten 

• Je salaris ligt conform cao VVT (FWG 55) tussen de €2.937,- en €4.426,- bruto per maand op basis van 36 uur 
per week. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring.  

• Het gaat in eerste instantie om een vervanging i.v.m. een zwangerschapsverlof. Je krijgt een tijdelijk contract. 

• Pensioenregeling bij PFZW, 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

• Een aantrekkelijk meerkeuze arbeidsvoorwaarden pakket zodat je voordelig een fiets, laptop, telefoon, 
cadeaubonnen of een sportabonnement kunt aanschaffen. 

• Individuele scholing- en opleidingsmogelijkheden en onbeperkt toegang tot online trainingen van 
GoodHabitz. 

 
Ben je geïnteresseerd 
Heb je vragen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Bel gerust met Monique van Zilt via telefoonnummer 
078-6172333 of mail naar m.v.zilt@hetspectrum.nl. Solliciteer via het online sollicitatieformulier 
www.werkenbijhetspectrum.nl. 
 
Dordrecht, september 2022        Vacaturenummer 4.69.22 
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