
Wegens de groei van onze praktijk zijn wij per direct opzoek  

naar een collega voor 16 - 24 uur met uitzicht op meer uren.

Ergotherapeut
met een passie voor handen!
 

Wij, Pauline, Vanja, Monica en Irene zijn je nieuwe collega’s! We zijn een  

jong team in een ergotherapie praktijk werkzaam in de Duin- en Bollenstreek  

én de Haarlemmermeer. We behandelen zowel op de praktijk in Sassenheim,  

Hoofddorp en aan huis. We onderzoeken, behandelen, begeleiden en adviseren 

en hebben daarbij onze eigen expertise. We werken samen met familie,

verwijzers en collega’s van andere disciplines. Als praktijk zijn we aangesloten  

bij verschillende netwerken. Als team vormen wij een sterk netwerk van kennis,  

ervaring en inhoudelijke expertise. Maar vooral een team waar gezelligheid  

en samenwerking belangrijk is!

Wie ben jij

• Je hebt de HBO opleiding ergotherapie succesvol afgerond

• Je staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

• Bij voorkeur ervaring in de eerste lijn

• Ervaring met handtherapie en/of het maken van spalken is een pre

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

Functie eisen

Ben jij gezellig, betrokken, enthousiast en ondernemend en  

heb je net je diploma of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? 

Bel, app of mail, dan nodigen we je graag uit voor een gesprek! 

Functie

• Ergotherapeut/handtherapeut

• ZZP of loondienst

• 16-24 uur met uitzicht op meer uren

• Werkgebied regio Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek

• Opleidingsmogelijkheden voor specialisatie

Wat bieden wij

Arbeidsovereenkomst met 

mogelijke verlenging van het  

contract met vaste uren. Salaris  

in overleg, afhankelijk van  

werk ervaring en specialisatie.  

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 samenergo.nl  

of neem contact op met  

Vanja Rutten 06 13 07 14 43

Ben jij onze nieuwe collega ergotherapie?


