Ruimte voor mensen met een beperking

Klim vzw, een initiatief van CM Sint-Michielsbond, ondersteunt personen met een verstandelijke
beperking. Wij voorzien bezigheidsactiviteiten, dag- en nachtopvang en verzorging van volwassen
personen met een matig, ernstig tot diep mentale handicap.
Voor ons nursingtehuis Michielsheem in Dilbeek zoeken wij een

Ergotherapeut (met kennis van dieren)
Deeltijds (80%), bepaalde duur met kans op verlenging
De opdracht
Samen met je collega therapeuten zorg je voor een aangepast, leefgroep overstijgend
activiteitenaanbod voor onze bewoners. Je verzorgt activiteiten in groep of individueel.
Overkoepelend, als ook vanuit je eigen discipline (in functie van je diploma).
Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de uitbouw en de optimale werking van onze
snoezelboerderij. Het betreft een deeltijds bediendecontract van bepaalde duur (tot 31/08/2018)
mogelijks met uitzicht op vast contract. Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Jouw profiel
- Je bent iemand die van aanpakken weet en zich vlot kan integreren in een team.
- Je hebt verantwoordelijkheidszin.
- Je werkt constructief samen met andere disciplines.
- Je bent voldoende flexibel.
- Je kunt je vinden in de missie en visie van de voorziening.
- Je bent minimum een bachelor ergotherapie of in de lichamelijke opvoeding.
- Affiniteit met onze doelgroep is een pluspunt.
Je taken bestaan onder andere uit
Algemeen:
- Het mee onderhouden, trainen en africhten van onze dieren (kleinvee en paard).
- Het aanbieden van activiteiten met de dieren aan onze bewoners waaronder hippotherapie.
- Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen naargelang de leeftijd, de
aandoening en de activiteit van de zorgvrager en dit steeds in overleg met de medische dienst
en je collega ’s van het therapieteam.
- Het oefenen van vaardigheden door middel van allerhande bewegings-, sport- en spelactiviteiten
die tevens een zinvolle dagbesteding zijn.
- In de leefgroep zelf is het de bedoeling om ergotherapeutische aspecten te integreren in de
leefgroepwerking (A.D.L., aanpassingen, ...).
- Verantwoordelijk voor de aankoop van allerhande materialen welke we binnen de
therapiesituaties gebruiken zoals knutselmateriaal, aangepaste hulpmiddelen en dergelijke. Dit
in samenspraak met andere disciplines.
- Sommige zaken trachten we zelf te ontwerpen of aan te passen aan specifieke noden van onze
bewoners.
Wij bieden
- Een boeiende job in een aangename omgeving.
- Loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens het barema voor paramedisch
personeel van het paritair comité 319.01.
Interesse?
Met uw sollicitatiegegevens en/of vragen kan u terecht bij Anne Callens op onderstaande
gegevens.
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