
     

 

 

 

 

Vacature Loondienst / ZZP  

Ergotherapeut bij Ergotherapie Thuis, eerstelijnspraktijk  

 

Ergotherapie Thuis is een eerstelijns ergotherapie praktijk gevestigd. Wij werken in Den Haag, 

Rijswijk e.o. De doelgroepen waar wij mee werken zijn volwassenen en ouderen, waarbij wij 

veelal bij de mensen thuis komen. Ook op ons kantoor kunnen behandelingen ingepland worden. 

Momenteel werken wij met vier ergotherapeuten en een secretaresse. Wij zijn een gemixt team 

van jong en oud, dat veel waarde hecht aan een goede band onderling met collega’s. Wij staan 

open voor iemand die al wat langer in het vak zit, maar ook voor iemand die net is afgestudeerd. 

Wij nemen graag de tijd voor iemand om diegene goed in te werken en zich thuis te laten voelen 

binnen ons team.  

 

Wij zoeken per direct aanvulling op ons team voor 3-4 dagen ! 

 

Wij bieden: 

- Een enthousiast team met leuke collega’s 

- Een zelfstandige en flexibele werkomgeving 

- Ruimte voor ontwikkeling, ondernemen en nieuwe initiatieven 

- Frequent intercollegiaal overleg en een gezellige lunch 

- Je krijgt een laptop en telefoon van de zaak 

- Ingangsdatum in overleg 

- Salaris conform CAO verpleeghuis 

- Vrijheid in je werkzaamheden 

 

Jij beschikt over: 

- Je hebt een HBO-diploma Ergotherapie en een DTE-certificaat 

- Je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici 

- Je hebt bij voorkeur ervaring met de eerste lijn en behandeling van volwassenen 

- Je bent lid van Ergotherapie Nederland (of bereid tot aanmelden) 

- Je bent flexibel in werkdagen en werkuren en houdt van uitdagingen 

- Je bent in bezit van een rijbewijs B en beschikt over een auto 

- Je kunt out of the box denken 

- Je kunt zelfstandig werken en je eigen agenda beheren 

- Je bent ondernemend 

 

Ook als je net afgestudeerd bent, kun je reageren op deze vacature. 

 

Functie inhoud: 

Je behandelt, begeleidt en adviseert cliënten en het cliëntsysteem. Dit doe je veelal bij de cliënt 

thuis. Je onderhoudt contacten met externe disciplines, zoals huisartsen, specialisten, 

paramedici, thuiszorg, leveranciers en gemeenten.  

Binnen onze praktijk hechten wij veel waarde aan collegialiteit, openheid en verfrissende 

ideeën. Daarnaast wordt er een grote mate van zelfstandigheid, inzet en verantwoordelijkheid 

van jou verwacht, waarbij jij veel vrijheid in je werkzaamheden krijgt. 

 

Sollicitatieprocedure: 

Herken jij jezelf in het bovenstaande en ben je geïnteresseerd geraakt? Stuur dan je 

sollicitatiebrief met CV naar info@ergotherapiethuis.com. Voor meer informatie kun je contact 

opnemen met ons kantoor via: 06-18892567. 

 

Kerstin Collee, Marijke Diepstra en Krista de Vries 

 

Ergotherapie Thuis 

Geestbrugkade 35 

2281 CX Rijswijk 

www.ergotherapiethuis.com 
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