BEN is de nieuwe naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove Roeselare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden we onder één naam
naar buiten. BEN staat voor eigenheid, onze belangrijkste kernwaarde. BEN maakt duidelijk dat jij ertoe doet, dat we je zien voor wie
je bent, als bewoner maar ook als medewerker.
BEN. Je mag er zijn.

BEN Woonzorgnetwerk werft aan :

EEN ERGOTHERAPEUT (M/V/X)
Functieomschrijving
In tijdelijke vervanging van een collega zoeken wij een enthousiaste
ergotherapeut. Als ergotherapeut heb je een gevarieerd takenpakket:
● Je ondersteunt de bewoners in hun dagdagelijkse activiteiten en
onderneemt acties om de levenskwaliteit van de bewoners zo
hoog mogelijk te houden.
● Je staat in voor de organisatie en uitvoering van een therapeutisch kader met als doel de bewoners kansen te geven om hun
mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te kunnen
benutten.
● Je staat in voor de organisatie en de uitvoering van betekenisvolle
activiteiten in co-creatie met andere teamleden en disciplines
waarbij de mogelijkheden, interesses van de bewoners maximaal
aan bod komen en ontplooid worden.
● Je draagt actief bij tot een aangename woon-, leef- en zorgcultuur.

Profiel
● Als ergotherapeut beschik je over een professioneel bachelor diploma ergotherapie.
● Je bent sociaal ingesteld en straalt vriendelijkheid uit.
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● Inspraak van bewoners staat voor jou centraal.
● Je bent enthousiast en durft zelf nieuwe ideeën opperen.
● Je hebt een hart voor ouderen.
● Je hebt oog voor een huiselijke, gezellige omgeving.
● Je werkt graag met anderen in team en kan ook zelfstandig werken.
● Je draagt onze waarden “eigenheid – goesting – vernieuwend –
vriendelijkheid – respect en huiselijkheid” hoog in het vaandel.

Jobgerelateerde competenties
● Medisch-administratieve documenten invullen
Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen
● Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...
● Werken met een doelgroep: Ouderen
● De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren en hem
informeren over de ergotherapeutische aanpak (doelstellingen,
stappen, ...)

Persoonsgebonden competenties
● Klantgerichtheid
● Regels en afspraken nakomen
● Creatief denken (Inventiviteit)
● Zelfstandig werken
● Contactvaardig zijn
● Samenwerken als hecht team
● Plannen (= ordenen)
● Zin voor nauwkeurigheid hebben
● Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden
(flexibiliteit)
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● Resultaatgerichtheid
● Omgaan met stress

Aanbod
● Vervangingsovereenkomst
● Een uitdagende job in een innovatieve arbeidsorganisatie.
● Een gevarieerde job binnen een boeiende en groeiende organisatie.
● Plaats tewerkstelling Roeselare
● Jobtime 80%
● Verloning volgens het IFIC-barema (relevante ervaring wordt
meegenomen)
● Fietsvergoeding
● Opleidingsmogelijkheden die zowel de professionele als de persoonlijke groei stimuleren.

Plaats van tewerkstelling
● BEN Woonzorgnetwerk
Dokter Delbekestraat 27, 8800 Roeselare

Vereiste studies
● Professionele Bachelor Ergotherapie

Werkervaring
● Beperkte ervaring (< 2 jaar)

Talenkennis
● Nederlands (zeer goed)
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Contract
● Tijdelijke job
● Contract van bepaalde duur - van 01 maart 2022 tot 31 december
2022
● Deeltijds - 30 uren per week, te presteren in 5 dagen
● Dagwerk

Waar en hoe solliciteren ?
Met CV en motivatiebrief :
● Via e-mail :
steven.vancraeynest@benwzn.be
● Via de Post :
BEN Woonzorgnetwerk
T.a.v. Dhr. Steven Vancraeynest
Dokter Delbekestraat 27 - 8800 Roeselare
● Contact :
Dhr. Steven Vancraeynest
Tel. 051 23 17 78
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