
 

 
 
Huize Roborst is een ambitieus woonzorgcentrum in Zwalm. 
Wij bieden kwaliteitsvolle woonzorg aan. Samen met 150 
medewerkers en vrijwilligers werken we elke dag met een 
hart voor ouderen aan een warme zorg- en dienstverlening 
voor een 130-tal bewoners en gebruikers.  
Meer informatie via www.cura-z.be 

Vacature ergotherapeut 
Voltijds/deeltijds 80% 

 
Verwachtingen 

Voor de versterking van onze zorgteams zoeken we een ergotherapeut die zal 
instaan voor een kwaliteitsvolle en bewonersgerichte zorgverlening.   

Wie zoeken wij? 
 

Je beschikt over je diploma als ergotherapeut en hebt goesting om bewonersgericht 
te werken binnen een organisatie die focust op aangenaam wonen en leven.  

Je gelooft in een bewonersgerichte zorg voor elke bewoner en werkt samen met 
collega-zorgkundigen, verpleegkundigen en paramedici in je multidisciplinaire team. 
Concreet werk je samen met het team aan een bewegings- animatie-, activiteiten-, 
en belevingsaanbod, gericht op het welbevinden van de bewoners. Daarnaast zorg 
jij voor het vergroten of behouden van de psychische, fysische en sociale 
mogelijkheden van zorgbehoevende ouderen. Je geeft advies, je stimuleert en 
activeert bewoners, je vergroot hun comfort en leert hen nieuwe handelingen aan, 
rekening houdend met hun mogelijkheden en beperkingen. 

 

Je beschikt eventueel al over wat stage- of praktijkervaring in de ouderenzorg en je 
bent in staat om je snel te integreren in de werking van ons woonzorgcentrum.  Je 
werkt enthousiast en flexibel en je kan vlot overweg met tevreden en kritische 
bewoners, families, collega’s.   

 

 



  

Aanbod 

- Een vol-  of deeltijds contract aan 80%.   
- Een uitdagende job binnen een waardengedreven dynamische organisatie met 

aandacht voor een kwalitatief dienstverleningsaanbod. 
- Dankzij het multidisciplinaire samenwerken krijgt iedere medewerker de nodige 

autonomie om zijn job met goesting in te vullen en kan hij zijn talenten ten volle te 
benutten. 

- Kansen tot  persoonlijke ontwikkeling en  uitbouw van  inhoudelijke expertise. 
- Salaris volgens geldende barema’s in de sector  + extralegale voordelen. 

Interesse? 

Solliciteren: schriftelijk met motivatiebrief + curriculum vitae aan  

Zorgnetwerk Cur@-Z vzw, vestiging Huize Roborst 
Kloosterstraat 1  
9630 ZWALM  
t.a.v. dhr. Rotsaert Johan  of via e-mail: solliciteren@huizeroborst.be  
 


