
 

Zorggroep Elde Maasduinen 
is per direct op zoek naar een 

ergotherapeut 
24 uur per week  

Regio’s Kaatsheuvel en Boxtel 
 

Ben jij een ergotherapeut met passie voor ouderenzorg? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zijn een organisatie 
die groot genoeg is voor alle facetten van ons vakgebied, maar klein genoeg om korte lijnen te behouden. De 

kwaliteit van Zorggroep Elde Maasduinen wordt gewaardeerd in de onderzoeken onder cliënten. 

 

Levensgeluk, thuis in het dorp, positieve gezondheid, leven en wonen in vrijheid, innovatief en de allerleukste 
werkgever in de zorg in Brabant. Daar staan wij voor. Met 2000 medewerkers en 1400 vrijwilligers zetten wij ons 

dag en nacht in voor de zorg van 3500 cliënten. Niet alleen in het verpleeghuis of gecombineerd 

zorgwooncomplex, maar ook bij thuiszorgcliënten. Dit doet we in dorpen en wijken in het hart van Brabant. Een 

gebied waar niet alleen de cliënten wonen, maar ook veel medewerkers en vrijwilligers hun thuis vinden. 
Plaatsen waar het dorpse gevoel verankerd is en het fijn wonen en werken is. 

 

Als ergotherapeut draait het om het verlenen van zorg naar de wensen van de zorgvrager; rekening houdend 

met professionele en multidisciplinaire kaders. Op deze manier draag je bij aan een zo aangenaam mogelijk 
leven van de cliënt. Als ergotherapeut maak je deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit specialisten 

ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. 
 

Je belangrijkste taken zijn:  

• Onderzoeken, behandelen en begeleiden van intramuraal wonende cliënten en cliënten van de 

dagbehandeling; 
• Opstellen van behandelplannen; 

• Geven van richtlijnen aan verplegend/verzorgend personeel; 

• Bieden van extramurale ergotherapie; 

• Overdragen en afstemmen van werkzaamheden met collega’s; 
• Vakgebied verder opzetten en uitbouwen samen met een vaste collega(‘s). 

 

Wij vragen: 

• Je hebt een HBO diploma ergotherapie en ervaring in de ouderenzorg; 

• Je werkt zelfstandig en hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
• Je bent flexibel en in staat om zowel intramuraal en extramuraal te werken; 

• De werkzaamheden zijn op verschillende locaties waardoor een auto nodig is; 

• Je staat geregistreerd in het kwaliteitsregister. 

 

Wij bieden: 
Een tijdelijk contract voor 24 uur per week in de regio’s Kaatsheuvel en Boxtel voor de duur van een jaar met de 

mogelijkheid tot verlenging.  

 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. De functie is ingedeeld in FWG 55 (minimaal € 2.533,15 en 

maximaal € 4.021,18 bruto per maand op fulltime basis). De CAO kent een eindejaarsuitkering van 8,33%. 

Zorggroep Elde Maasduinen heeft een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en diverse collectiviteitsafspraken. 
Je werkt in een dynamische omgeving, waar geen dag hetzelfde is en ook jij je bijdrage kunt leveren aan de 

prettige werksfeer die kenmerkend is voor Zorggroep Elde Maasduinen. De teams roosteren zelf waardoor je 

invloed hebt op het inplannen van je werktijden. We ondersteunen je op verschillende gebieden om fit en gezond 

te blijven, zodat je zo lang mogelijk met plezier je werk kunt blijven doen.   
 

Interesse? 

Meer informatie over de functie wordt graag verstrekt door Cris Vorstenbosch (teamcoach paramedische dienst) 

of Jessie Lommers (ergotherapeut), tel 0411-634000. Wij ontvangen je sollicitatiebrief met CV bij voorkeur via 
de link: https://sollicitatie.zge.nl/vacatures-2/2020-2-ergotherapeut  

Alle correspondentie onder vermelding van vacaturenummer: 2020-2. 

 
Reageren kan tot en met 20-02-2020. 

 

Samen houden wij onze sector zorg & welzijn veilig en integer! Daarom zijn volgende zaken onderdeel van onze procedure: 

- Een toetsing via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn; 

- Een toetsing bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; 

- Bij aanname voor deze functie dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. 

https://sollicitatie.zge.nl/vacatures-2/2020-2-ergotherapeut

