
CM provincie Antwerpen zoekt een ergotherapeut 
 
Dienst: Maatschappelijk werk (MDT VAPH) 
Adres:  Borsbeeksebrug 26 
            2600 Berchem 
 
T:       0497 36 82 86 
 
mail: niels.vanlandeghem@cm.be 
info: https://tas-lcm.taleo.net/careersection/lcm_intern 
 
Dienstbespreking: 
Bachelor ergotherapeut (m/v)  
We streven naar een optimale dienstverlening ter bevordering van het 
algemeen welzijn. Als ziekenfonds staan we immers in voor de organisatie 
van de verplichte ziekteverzekering. Daarnaast staan we leden bij met 
raad en daad bij ziekte en bij belangrijke levensmomenten. Ook op het 
vlak van ziektepreventie organiseren we een brede waaier aan socio-
culturele activiteiten. 
 
Om de continuןteit te garanderen binnen de dienst Maatschappelijk Werk, 
team Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en 
dienst Thuis Blijven Wonen, is CM op zoek naar een bachelor 
ergotherapeut m/v in een contract van onbepaalde duur. 
De standplaats is de site in Antwerpen, regio van tewerkstelling is 
provincie Antwerpen. 
 
Functie: 
- Je bent gegradueerde/ bachelor in ergotherapie. 
 
Profiel en verwachtingen: 
De opdracht heeft 2 uitzichten: 
- Mensen met beperkingen langer en comfortabel thuis laten wonen is 
 een doelstelling van CM. Jij krijgt daarin de opdrachten toevertrouwd die 
 te maken hebben met hulpmiddelen en/of aanpassing van de woning. 
 Samen met de hulpvrager en zijn omgeving zorg je in dat verband voor 
 een volledige analyse van de probleemactiviteiten. Voor de realisatie van 
 jouw advies werk je samen met een aantal partnerorganisaties. 
 Occasioneel geef je presentaties aan grotere groepen over dit thema. 
 
- Bijkomend zal je als refertemedewerker instaan voor de volledige 
 dossiersamenstelling voor personen met een handicap die een 
 ondersteuningsvraag stellen aan het Vlaams Agentschap voor Personen 
 met een Handicap (VAPH). 
 Als ergotherapeut krijg je de opdrachten toevertrouwd die te maken 
 hebben met hulpmiddelen en/of aanpassing van de woning, aanpassing 



 auto. 
- Samen met de hulpvrager en zijn omgeving zorg je in dat verband voor 
 een volledige analyse van de probleemactiviteiten. 
 Je adviseert de verschillende disciplines van het team bij vragen of 
 onduidelijkheden over jouw vakgebied. 
 
Jobtime: 
Voltijds 
Aan te bieden contract: 
Arbeidsovereenkomst : onbepaalde duur. 
 
Opmerkingen: 
Solliciteren kan via onze jobsite  http://jobs.pzonzelievevrouw.be tot en 
met  6/12/2017. 
Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Dieter Roseeuw, 
kliniekpsycholoog van de Kliniek Ouderenpsychiatrie (tel. 050-30 18 36). 
 
- Uiterste datum: 15/12/2019 
 
e aanvrager: 
- Familienaam: Van Landeghem 
- Voornaam: Niels 
- Adres:  Postbus 80001 
- Postcode:  2600 
- Plaats: Berchem 
- Land: Belgi� 
- Telefoon: 03 221 95 47 
- Fax: +32  
- E-mail:   
 
Werk: 
- Werk naam: CM provincie Antwerpen 
- Dienst: Maatschappelijk werk (MDT VAPH) 
- Adres: Borsbeeksebrug 26 
- Postcode: 2600 
- Plaats: Berchem 
- Land:  Belgi� 
- Telefoon: 0497 36 82 86 
- Fax: +32  
	
 


