Zorggroep Crabbehoff biedt wonen, zorg, welzijn, revalidatie, thuiszorg en behandeling aan 5 verschillende
doelgroepen. We werken nauw samen met het ziekenhuis in de CVA- en orthopedieketen, zijn aangesloten bij het
ParkinsonNet, zijn onderdeel van het MS-keten in de regio en bieden zorgverleningsvormen in de eerste lijn aan.
Kortom; Zorggroep Crabbehoff is volop in ontwikkeling. Binnen de behandeldienst zoeken wij een collega in de
functie van:

Ergotherapeut (flexcontract ● Dordrecht)
Wil jij als professional er alles aan doen om voor onze cliënten de autonomie in de dagelijkse activiteiten te
behouden of te verbeteren? En wil je zorgen voor een behandelklimaat waarin de cliënt de eigen regie kan
vergroten? Als ergotherapeut heb je iedere dag gelegenheid om hieraan te werken. Binnen onze vakgroep
Ergotherapie kun je als flexmedewerker je bijdrage leveren op de momenten dat je inzet nodig is vanwege
vervanging en formatieruimte.
Bij Zorggroep Crabbehoff zit je goed. Wij bieden jou …
… een innovatieve omgeving met bevlogen en professionele collega’s.
… de kans om ervaring op te doen met onze verschillende doelgroepen.
… een salaris conform de cao VVT in FWG 50 of in FWG 55 als je minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
hebt.
... een eindejaarsuitkering van 7,4%.
… doelgroepgerichte trainingsprogramma’s.
… aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarden zoals een fiets- en pc-regeling, keuze uit meerdere collectieve
ziektekostenverzekeringen en korting bij bol.com en Coolblue.
Wat verwachten wij van jou?
Je beschikt over het HBO diploma Ergotherapie, bent geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en hebt
passie voor de ouderenzorg. Je kunt zelfstandig werken goed combineren met werken in multidisciplinair
verband. Tijdens je werk communiceer je zowel met de cliënt, familie/naasten en je collega’s op heldere en
transparante wijze en zorg je voor goede rapportages. Je bent beschikbaar voor meerdere dagdelen per week.
Word jij onze nieuwe collega?
Stuur jouw cv met motivatiebrief naar personeel@zorggroepcrabbehoff.nl onder vermelding van vacaturenummer
2019-10. De sollicitatieprocedure loopt tot 1 maart 2019. Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan
contact op met Arjan Zevenbergen, paramedisch teamleider, via 06 53 58 86 78.

Een referentienavraag en het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag zijn onderdeel van het
sollicitatieproces.

