
 

 
 
Gezocht:  
Kinderergotherapeut 
Haarlem 
16-36 uur (in overleg)  
 
Wie zijn wij 
SanTwee is een grote (kinder)fysiotherapie- en kinderergotherapiepraktijk in Haarlem met 
diverse nevenvestigingen binnen het ZML- en SBO-onderwijs en IKC’s (integraal kind 
centrum). 

Ons kinderteam bestaat uit 10 kinderfysiotherapeuten en 3 kinderergotherapeuten. Binnen 
ons centrum zijn verder een diëtisten- en mensdieckpraktijk gevestigd, ook is er een sport- 
en zwemschool binnen ons pand.  

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek een of meerdere ergotherapeuten. Gezien de 
samenstelling van het ergotherapieteam gaat onze voorkeur uit naar een ervaren collega die 
naast het behandelen van patiënten ook de minder ervaren collega’s kan aansturen en 
coachen. 

Je werkzaamheden zullen plaatsvinden binnen zowel een onderwijssetting als op onze 
hoofdlocatie. Ook het behandelen van volwassenen op deze locatie is bespreekbaar. 

Ben jij de ergotherapeut die graag met kinderen werkt en ons multidisciplinair team wil 
versterken? Lees dan verder!  
 
 
Waarom kiezen voor SanTwee? 
Je komt in een enthousiast en gedreven team te werken waar je altijd op kan terugvallen. Je 
gaat werken op een of meerdere locaties. De doelgroep waarmee je werkt zijn kinderen met 
soms zeer complexe zorgvragen, maar bovenal zijn ze fantastisch om mee te werken.  

 
Wij bieden jou: 

• Een zeer goed salaris 
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie tot omzetting naar een vast 

contract bij gebleken geschiktheid en bij ongewijzigde bedrijfsomstandigheden; 
• Een baan voor 12- 36 uur per week.  
• Een mooie uitdaging binnen een vooraanstaande kinderpraktijk in Haarlem, met een heel 

stabiel, gezellig team waarbinnen ruimte is voor overleg en ontwikkeling. 



• Je wordt goed ingewerkt en kan rekenen op begeleiding onze ervaren 
kinderfysiotherapeuten  

• Ruimte voor opleidingsmogelijkheden; 
• Reiskostenvergoeding; 

 
Wie ben jij? 

• Jij bent in het bezit van een HBO-diploma ergotherapie; 
• Je bent vaardig in het verrichten van ergotherapeutische diagnostiek en behandeling 
• Jij hebt bij voorkeur kennis van en bent vaardig in het onderzoeken en behandelen van 

kinderen op SB0- en ZML-niveau 
• Jij kunt goed zelfstandig als in multidisciplinair verband functioneren; 
• Jij beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
• Jij hebt affiniteit met de doelgroep; 
• Je vindt het werken op verschillende locaties geen probleem; 
• Je hebt een positieve en proactieve houding 
• Je bent een gezellige en betrokken collega 

 
Wij maken graag kennis met jou! Stuur je brief en cv naar marije@fysiosantwee.nl 

Vragen over de functie of de werving- en selectieprocedure? Marije Hoogduin beantwoordt 
met plezier je vragen. Bel 023-5354580 of mail: marije@fysiosantwee.nl 

Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende vacature? Solliciteer dan vóór 20 februari 2023  

Ook als je niet helemaal voldoet aan alle eisen of net afgestudeerd bent en nog niet veel 
ervaring hebt, nodigen we je uit te reageren. We kunnen dan samen kijken wat de 
mogelijkheden zijn. 

Het opvragen van een VOG is een vast onderdeel van de procedure.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.   


