
 

 

Kinderergotherapeut zijn of worden. 

Kom naar het Noorden! 

Vacature (kinder-)ergotherapeut (ZZP-er) 
 

Heb jij ook zin om met ons team samen de kinderen een stapje verder te helpen? Solliciteer dan op deze 
uitdagende baan in Friesland. 

 

Ergo Actief is een praktijk voor kinderergotherapie. De praktijk is een samenwerkingsverband van 5 
verschillende ergotherapeuten. Door de toenemende vraag zijn wij op zoek naar een (kinder-) 
ergotherapeut met ervaring in het behandelen van kinderen, om een deel van de hulpvragen over te 
nemen. 
 

De doelgroep is divers (regulier onderwijs, als ook kinderen met een verstandelijke beperking en het 
jonge kind). Vragen liggen er op het gebied van fijne motoriek/schrijven, praktische hulpvragen, 
sensorische informatieverwerking, aandacht en concentratie en advies en begeleiding bij de aanvraag van 
hulpmiddelen en voorzieningen. 
 

Dit ben jij 

Enthousiast, energiek, zelfstandig en bereid in een grote regio en op veel verschillende plekken 

werkzaamheden te verrichten. Daarnaast heb je een onderzoekende en lerende houding en beschik je 

over goede communicatieve vaardigheden.  
 

Wij zoeken een leuke gezellige collega die 

• In het bezit is van een diploma ergotherapie 

• Ervaring heeft in het behandelen/begeleiden van kinderen en hun systeem. 

• Geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici 

• Geschoold is in DTE 

• Bij voorkeur scholing heeft gevolgd op het gebied van schrijfmotoriek en sensorische 
 informatieverwerking of andere bruikbare scholing gericht op onze doelgroep 

• Digitaal vaardig is 

• In het bezit is van een rijbewijs en een auto 
 

Wat bieden wij: 

• Aantal uren in overleg met daarbij goede mogelijkheden tot groei 

• Regelmatig werkoverleg en mogelijkheden meelopen met de verschillende collega’s. 

• Intervisie en casuïstiek bespreken 

• Mogelijkheden voor eigen initiatief rondom ondernemerschap, nieuwe markten aanboren, 
 opbouwen agenda. 

• Vele jaren van ervaring in het werken met kinderen. 

• Een contract op freelancebasis 
 
Heb je er al zin in? Heel goed! Solliciteer dan voor 12 februari. 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 19 februari (in de ochtend). 
Je kan beginnen vanaf 1 april (of eventueel eerder of later in overleg).  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Martine Stallinga. M: 06-34402586 of E: martine@ergoactief.nl 
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