Netwerk Licht en Liefde (www.lichtenliefde.be)
werft aan voor snelle indiensttreding:

Ergotherapeut
Het netwerk Licht en Liefde (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw,
Sint-Rafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft een ergotherapeut aan voor het woonproject
‘Huis 45’.

Je functie:
Je taak als ergotherapeut bestaat erin om de bewoners te ondersteunen in hun mentale, fysieke en
sociale mogelijkheden en hen die maximaal te leren benutten en ontplooien. Je zoekt, samen met de
bewoner en andere leden van het zorgteam, naar een goed evenwicht tussen ergotherapie,
zorgverwante activiteiten en animatie.
Concreet houdt dit het volgende in:
 Je begeleidt de bewoners zo optimaal mogelijk met ergotherapeutische middelen,
activiteiten en/of therapieën, teneinde hun levenskwaliteit te verhogen of op peil te houden.
 Je werkt een ergotherapeutische behandeling uit in overleg met het multidisciplinair team en
rekening houdend met zowel de specifieke ziektebeelden van bewoners als het globaal
behandelingsplan.
 Je organiseert groeps- en individuele activiteiten die o.m. betrekking hebben op het dagelijks
leven en de vrijetijdsbesteding van de bewoners en die rekening houden met hun noden en
behoeften.
 Je houdt alle noodzakelijke administratie voor een optimale werking bij, in het kader van
kwaliteitszorg.

Wij vragen:
Als ergotherapeut heb je een hart voor mensen en je draagt een warm en persoonlijk contact hoog in
het vaandel.
Je beschikt over de volgende competenties:






je bent sociaal vlot en open
je bent leergierig
je kunt samenwerken
je bent integer
je bent klant- en marktgericht

Daarnaast wordt je persoonlijkheid getypeerd door verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit.
Je beschikt over een diploma bachelor in de ergotherapie.

Wij bieden:
We bieden je een boeiende en uitdagende job binnen een voltijds contract (38u) van bepaalde duur
tot eind dit jaar.
Je krijgt een verloning op basis van je competenties en relevante anciënniteit volgens de geldende
barema’s binnen PC 319.01.
Je wordt tewerkgesteld in het woonproject ‘Huis 45’ – Oudenburgweg 45, 8490 Varsenare.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv per mail naar billiet.lorenzo@lichtenliefde.be, vóór maandag 16
september 2019.

Wie zijn wij?
Licht en Liefde bouwt expertise uit op het vlak van kwaliteitsvol leven met een visuele handicap.
We houden die expertise actueel en toekomstgericht. We stellen onze expertise ter beschikking van
blinde en slechtziende personen. We benutten alle kansen op het behouden, vinden of herwinnen
van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving.
Wij doen dit zelf en in samenwerking met andere organisaties, diensten en personen. We werken in
en vanuit Vlaanderen en Brussel, in België, in Europa en in de wereld.
Licht en Liefde vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn
belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

