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Het woon-en zorgcentrum Avondvrede is een christelijke voorziening met 72 woongelegenheden en een 

centrum voor kortverblijf, gelegen in het centrum van Gent. 

Vanuit onze missie streven we naar een geïndividualiseerde, belevingsgerichte en warme zorg voor al onze 

residenten. 

 

Wij zijn op zoek naar volgende medewerker (M/V): 

 

Vacature ergotherapeut (M/V) 

Functieomschrijving 

• Je staat in voor het behouden, herstellen en/of bevorderen van het handelen van de 
gasten in zijn/haar dagelijks functioneren waarbij de levenskwaliteit centraal staat.  

• Vanuit uw bijzondere bekwaamheid voor ADL en PDL bent u gedeeltelijk mee 
ingeschakeld in de dagelijkse basiszorg met de nodige aandacht voor “snoezel” 
behandelingen. 

• Je staat in voor het verhogen van het fysisch en psychisch welzijn door middel van 
het zoeken naar geschikte hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen en zo gepaste 
adviezen te kunnen verlenen. 

• Je staat in voor het opmaken en uitvoeren van het ergotherapeutisch zorgplan 
teneinde de zelfredzaamheid en hun vaardigheden te bevorderen/behouden. 

• Je draagt bij tot een zinvolle dagbesteding en het bevorderen van het sociale leven 
door het aanbieden van individuele en groepsactiviteiten met het oog op 
ergotherapeutische doelstellingen.  

• Je voert administratieve taken zelfstandig, nauwkeurig en volledig uit met specifieke 
aandacht voor het paramedisch luik van het zorgdossier. 

Profielomschrijving 

• Je hebt een diploma in de ergotherapie of gelijkgesteld 
• Je bent sociaal in de omgang, vriendelijk en behulpzaam. 
• Je kan goed omgaan met de doelgroep ouderen en bewoners met de ziekte van 

Huntington. Je hebt een basishouding van gemoedelijkheid en luisterbereidheid en 
hebt voeling  

• Je hebt respect voor de christelijke spiritualiteit van de voorziening. 
• Je bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken. 
• Je hebt zin voor initiatief. 

Aanbod 

• Een deeltijds vervangingscontract (80%) voor een langere periode 
(zwangerschapsrust, bevalling, en borstvoedingsverlof)  

• uitdagende job in een aangename en familiale werkomgeving 
• Maaltijdcheques van €5 
• Maximale fietsvergoeding of terugbetaling openbaar vervoer 

Sollicitatie: op te sturen  

Mail: koen.vanwauwe@wzc-avondvrede.be 
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