
WZC Zonnieën zoekt een ergotherapeut 
 
Dienst: Zorg en (Re)activatie 
Adres:  Jezus eiklaan 37 
            3080 Tervuren 
 
T:       02 766 53 29 
 
mail: hrm@tervuren.be 
web: www.tervuren.be 
 
- Werk naam: Woonzorgcentrum Zoniën 
- Dienst: Zorg - (re)activatie 
- Adres:  
- Postcode: 3080 
- Plaats: Tervuren 
- Land:  België 
- Telefoon:  
- Fax:  
- E-mail:   
- Website:   
 
Dienstbespreking: 
De bewoners alle kansen geven om hun mentale, fysische en sociale 
mogelijkheden (terug) maximaal te benutten en te ontplooien, en om zich 
(terug) te kunnen oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving.  
 
Functie: 
We zoeken een ergotherapeut.  
 
Profiel en verwachtingen: 
- Samenwerken (kerncompetentie): Een gedrag vertonen waarbij de 
 groepsobjectieven primeren boven het persoonlijke belang. Om deze te 
 bereiken werkt men soepel samen, deelt men ideeën, worden conflicten 
 bijgelegd en creëert men een gepast groepsgevoel. 
- Betrokken zijn en kwalitatief handelen (kerncompetentie): Zich borg 
 stellen voor het behalen van de doelstellingen van de eigen functie. Bij 
 het uitvoeren van de taken de lat kwalitatief voldoende hoog leggen. 
 Zich hiervoor persoonlijk verantwoordelijk voelen. Organisatiebelangen 
 laten primeren op persoonlijke belangen. 
- Opleiden, onderrichten: De eigen kennis en vaardigheden op 
 gestructureerde wijze kunnen overbrengen naar medewerkers toe. 
 Hiertoe de nodige formele sessies kunnen organiseren en mensen 
 begeleiden bij het toepassen van de opgedane kennis en vaardigheden 
 binnen het werkveld. 
- Mentorschap opnemen: Optreden als vertrouwensfiguur voor anderen 



 zodat zij kunnen groeien in hun functie. 
- Adviseren: anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, op basis 
 van eigen expertise en inzichten op maat advies kunnen verstrekken. 
 Hierbij de belangen van de organisatie voorop stellen, een objectieve 
 houding weerspiegelen, standpunten durven innemen en naar anderen 
 toe geloofwaardigheid generen als persoon en als inhoudelijk expert.  
- Effectief communiceren: op een gestructureerde en synthetische wijze 
 een boodschap aan een groep kunnen overbrengen en hen vanuit de 
 eigen expertise kunnen adviseren. 
- Creatief denken: Het bestaande en vertrouwde kunnen overstijgen via 
 het aanbrengen van originele ideeën.  
- Plannen en organiseren: Uitwerken van efficiënte en overzichtelijke 
 plannen in logische stappen en in functie van de prioriteiten. De 
 vereiste middelen juist inzetten.  
- Besluitvaardigheid: Op het juiste moment oordelen, actie ondernemen 
 en beslissingen nemen. Ook op basis van onvolledige informatie knopen 
 durven doorhakken. Rekening houdende met de gevolgen van diverse 
 alternatieven.  
- Initiatief nemen:  Zich proactief en positief-kritisch opstellen t.a.v. de 
 werkprocessen en taken. Regelmatig kansen zien liggen om de functie 
 en taken beter uit te voeren en deze opportuniteiten met beide handen 
 grijpen. Over deze initiatieven op de gepaste wijze communiceren.   
 
Jobtime: 
Minimum 30%, kan aangevuld worden tot een voltijdse betrekking.  
 
Aan te bieden contract: 
30% vast contract wat te combineren is met een vervangingscontract tot 
100%. 
 
Opmerkingen: 
Voor meer info kan u terecht op onze website: www.tervuren.be/ondernemen-en-
werken/werken/vacatures/ergotherapeut-1	
 
- Uiterste datum: 01/11/2020 
 
 


