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Kinderergotherapeut? 

Wij zoeken jou! 
 

 
Ben jij Kinderergotherapeut en wil je vol enthousiasme en plezier aan het werk? 

Dan hebben wij een leuke en uitdagende baan voor jou! 
 
Binnen onze praktijk, met locaties in Veghel en Oss, zijn wij op zoek naar een ervaren, 
enthousiaste kinderergotherapeut die ons team wil komen versterken. 
 
Wat zien wij graag bij onze nieuwe collega? 
- Een afgeronde HBO opleiding ergotherapie en inschrijving in het kwaliteitsregister 
- Enthousiasme voor het vak kinderergotherapie 
- Zelfstandigheid en betrokkenheid 
- Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling; 

- Flexibiliteit en een proactieve werkhouding. 
- Afgeronde opleiding tot Sensorische Informatieverwerkingstherapeut 
- Ervaring in het werken met kinderen Sensorische Informatieverwerkingsproblemen 
- Ervaring/ affiniteit met werken in de eerstelijnszorg 
- Bij voorkeur een ZZP-invulling van de functie 
 
Functie omschrijving 
Binnen onze praktijk werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 16 jaar met 
uiteenlopende hulpvragen, van concentratie tot schrijfproblemen, van planmatig handelen 
tot prikkelverwerkingsproblemen. Kortom veel variatie in werkzaamheden. 
Door de Corona-periode is het lastig om behandeling af te ronden, maar de hulpvragen 
blijven komen en graag willen wij deze ouders en kinderen helpen met jou inzet! 
Je werkt zelfstandig binnen een gedreven, enthousiaste praktijk met meerdere locaties, 
waar de eerste afspraak voor jou gepland wordt! 
 
Wat hebben wij jou te bieden? 
- Een fijne, gemoedelijke werkplek, altijd gericht op ontwikkeling en het leveren van de 

beste zorg en kwaliteit. 
- Per direct 2 tot 3 middagen gevuld met kinderbehandelingen  
- Zwangerschapsvervanging voor 2,5 dagen vanaf 01-09-2020 tot en met 31-12-2020 

- Vrijheid in de uitvoering van je werk 
- Zelfstandig werken, met de ondersteuning vanuit een gedreven team 

 

WIJ WILLEN SAMEN HET BESTE IN HET KIND NAAR BOVEN HALEN! 

Herken jij je in de bovenstaande collega en vind je het leuk om de puzzel van de kinderen 
die zich bij ons in de praktijk aanmelden op te lossen, twijfel dan niet en stuur je 
sollicitatiebrief samen met je Curriculum Vitae voor 21 mei 2020 naar:  
 
Ergotherapiepraktijk De Oplossing 
Tav Vacature 2020 
Per post: Postbus 162, 5460 AD   Veghel  
Per mail:  info@ergotherapiedeoplossing.nl  
 
Vriendelijke groet, 
Femke van Ravensteijn- Brands 
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