
Zorg Leuven zoekt een ergotherapeut 
 
Dienst: Werving en Onthaal 
Adres:  Andreas Vesaliusstraat 10 
            3000 Leuvenb 
 
T:       016/24.82.82 
 
mail: hr@zorgleuven.be 
web: www.zorgleuven.be 
 
Dienstbespreking: 
De beste zorg en opvang, dat is ons engagement. Wie je ook bent of 
welke zorg je ook nodig hebt, bij Zorg Leuven sta je centraal, en dat voel 
je. Elke vraag is uniek en krijgt een antwoord op maat. Of het nu gaat 
over kinderopvang, thuiszorg of ouderenzorg, samen zoeken we naar de 
beste oplossing voor je persoonlijke noden en wensen. 
Elke dag opnieuw zetten we ons in voor toegankelijke, betaalbare, 
vriendelijke én kwaliteitsvolle zorg die inspeelt op nieuwe tendensen. Heb 
jij een passie voor zorg? Dan hebben we jou nodig en samen maken we 
meer mogelijk! 
 
 
Functie: 
We zoeken ergotherapeuten die zich met veel enthousiasme en creativiteit 
inzetten om de zelfredzaamheid van onze bewoners te behouden of zelfs 
te bevorderen. Je houdt daarbij rekening met de behoeften, 
mogelijkheden en beperkingen van elke individuele bewoner. Je zal als 
ergotherapeut tewerkgesteld worden op een afdeling met zwaardere 
zorgprofielen (zowel mentaal als fysiek). Dit vereist, naast ADL 
ondersteuning, een extra inzet op optimale begeleiding, verzorging of 
verpleging van 'passieve' patiënten (PDL). Hiervoor wordt interne 
opleiding voorzien. Je biedt bewoners een maximale comfortzorg en hebt 
oog voor alle aspecten die een impact hebben op wonen, leven en zorg. 
Je fungeert als motor voor de ondersteuning van het team en rapporteert 
aan de hoofdverpleegkundige. Als lid van een multidisciplinair team, neem 
je dagelijks deel aan de ochtendbriefing  en het wekelijks multidisciplinair 
overleg. 
 
Profiel en verwachtingen: 
 
- Je hebt creatief in het zoeken naar activiteiten en therapieën die het 
 functioneel handelen van de bewoner onderhouden of verbeteren 
- Je hebt affiniteit met ouderen en kan je verplaatsen in hun leefwereld 
- Je werkt volgens een gestructureerd en onderbouwd behandelplan dat 
 je neerschrijft in het zorgdossier 



- Je beschikt over een bachelordiploma in de ergotherapie of daarmee 
 gelijkgesteld. 
- Je hebt een erkenningsnummer en visum (aangevraagd) 
 
Jobtime: 
2 contracten aan 50% 
1 contract aan 80% 
 
Aan te bieden contract: 
Onbepaalde duur. 
 
Uiterste datum: 15/09/2019 
 
 


