
Wegens de groei van onze praktijk zijn wij per  

direct opzoek naar een collega voor 8 - 16 uur.

Ergotherapeut

We zijn een jong team van 3 ergotherapeuten in een  

vrijgevestigde ergotherapie praktijk in de Duin- en Bollen-

streek en de Haarlemmermeer. We behandelen zowel op 

de praktijk in Sassenheim als aan huis. We onderzoeken,  

behandelen, begeleiden en adviseren cliënten, mantel- 

zorgers maar ook de thuiszorgmedewerkers. Daarbij  

werken we samen met familie, verwijzers en collega’s  

van andere disciplines. We hebben hierbij veel contact met 

diverse ketenpartners en verstrekkers van hulpmiddelen en 

voorzieningen. Als team vormen wij een sterk netwerk van 

kennis, ervaring en inhoudelijke expertise. Maar vooral een 

team waar gezelligheid en samenwerking belangrijk is!

Functie eisen

Ben jij ondernemend, daadkrachtig en enthousiast en wil 

jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit 

van leven van mensen met lichamelijke en / of cognitieve 

beperkingen, dan zoeken wij jou!

Wie ben jij

• Je hebt de HBO opleiding ergotherapie succesvol afgerond

• Je staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

• Je bent ZZP’er en bent zelf verantwoordelijk voor  

de daarbij behorende regelgeving

• Je bent actief en ondernemend in de ontwikkeling en  

profilering van ergotherapie

• Bij voorkeur ervaring in de eerste lijn

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

Wat bieden wij

Tijdelijke arbeidsovereenkomst 

met mogelijke verlenging van het 

contract met vaste uren. Salaris in 

overleg, afhankelijk van ervaring  

en kwaliteiten. Delen in de  

winstuitkering behoort tot  

de mogelijkheden.

Wijze van solliciteren

Heb je interesse en ben je op zoek 

naar een leuke afwisselende baan 

in een dynamische setting, reageer 

dan snel! Stuur een email met je 

sollicitatiebrief en CV naar 

info@samenergo.nl

 

Wil je meer informatie, 

kijk dan op onze website 

www.samenergo.nl of 

bel naar Vanja Rutten 

06 13 07 14 43

Ben jij onze nieuwe collega ergotherapie?


