vzw Amate is een groep van 6 woonzorgcentra (Huizeken van Nazareth en Het Gouden
Anker in Antwerpen, Onze Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven, Sint-Jozef in Lier en vzw
WoonZORG Wuustwezel - bestaande uit Amandina en Sint-Jozef- in Wuustwezel).
Amate biedt kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar bewoners ten einde de missie
‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.
Voor een eerste kennismaking met Amate, consulteer www.amate.be .
Naast de woonzorgcentra maken ook de kinderdagverblijven Beata deel uit van de groep.
Voor onze campus Huizeken van Nazareth in Antwerpen, zijn wij op zoek naar een:

ERGOTHERAPEUT - 19u/week
FUNCTIE
Als ergotherapeut maak je deel uit van een vaste zorgequipe van paramedici,
verpleegkundigen en zorgkundigen.
Je neemt dagelijks deel aan de verschillende zorgaspecten, en vervult bovendien als
ergotherapeut een aantal specifieke taken:
 Het opstellen en uitwerken van een behandelingsdiagnose en –plan via o.a.
assessments.
 Het uitvoeren en evalueren van ergotherapeutische interventies op maat van de
bewoner.
 Het adviseren van gepaste hulpmiddelen (vb. maaltijden, positionering…), zowel aan
het team als aan de bewoner en zijn/haar familie.
 M.b.t. het ergonomisch beleid en de vrijetijdsactiviteiten werk ja samen met je
collega-ergotherapeuten en kinesitherapeuten met als doel de kwaliteit van de zorg
te verhogen.
Professionaliteit en de bewoner laten wonen, leven, genieten, zonder zorgen staan centraal.

PROFIEL









Je bent in het bezit van een bachelor diploma ergotherapie;
Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring, ervaring in de ouderenzorg is een
troef;
Je hebt respect voor regels en afspraken en streeft een nauwkeurige werkwijze na;
Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid;
Je bent communicatief en luistervaardig;
Je bent stressbestendig en in staat efficiënt te handelen in acute situaties;
Je bent attent naar onze bewoners toe en hebt als doel het hen zo aangenaam
mogelijk te maken;
Je bent gemotiveerd en zet je met hart en ziel in voor onze bewoners;

ONS AANBOD





Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een
dynamische werkomgeving en groeiende sector;
Een vervangingscontract van bepaalde duur;
Een competitief loon volgens de geldende barema’s;
Gezinsvriendelijk uurrooster.

INTERESSE?
E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Mevr. Greetje De Leenheer – verantwoordelijke ergologo-animatie Huizeken van Nazareth – greetje.deleenheer@amate.be

