
ERGOTHERAPEUT (M/V/X)

Jouw diploma
Master Kinesitherapie, bachelor Ergotherapie,  bachelor Sport en bewegen

voor GO! BSBO De Horizon

WIJ ZOEKEN EEN

Jobgerelateerde competenties
• Medisch-administratieve documenten invullen

Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen

• Ergotherapeutische werkdomeinen: 
Ontwikkelingsproblematiek

• Na de behandeling de balans opmaken

• Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...

• De vraag van de persoon met zorgbehoefte 
identificeren en hem informeren over de 
ergotherapeutische aanpak (doelstellingen, 
stappen, ...)

• Werken met een doelgroep: Kinderen, adolescenten

• Ergotherapeutische werkdomeinen: Fysieke 
problematiek

Wij bieden jou
• Een voltijds contract van bepaalde duur van 17 mei  

2021 t.e.m. 30 juni 2021;

• Plaats van tewerkstelling: Molendreef 57, 9300 
Aalst;

• Verloning volgens het officiële barema;

• Uitgebreide aanvangsbegeleiding met veel 
aandacht voor professionalisering;

• Een voordelige en na 2 jaar gratis 
hospitalisatieverzekering.

• Een grotere werkzekerheid dankzij de 
verbondenheid tussen de scholen van Scholengroep 
19 ‘Dender’.

Wie zijn wij?
GO! BSBO De Horizon is een school van GO! 
Scholengroep 19 ‘Dender’ dat ongeveer 2300 
personeelsleden tewerkstelt in 35 scholen en 
instellingen in de ruime regio van Aalst, Denderleeuw, 
Ninove, Liedekerke en Oudenaarde.

GO! BSBO De Horizon is een warme school voor 
buitengewoon onderwijs type 2. De school biedt 
reeds vele jaren onderwijs aan kinderen met een 
matige tot ernstige verstandelijke beperking. Het 
aantal leerlingen per klas is beperkt. Elk kind kan er 
werken op eigen tempo en vorderen volgens eigen 
mogelijkheden. De grootste troef van GO! BSBO De 
Horizon is het uitgebreid schoolteam met een ruime 
ervaring en knowhow in de aanpak van specifieke 
problemen van de leerlingen. 

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar 
directeur@bsbodehorizon.be  t.a.v. mevr. Nathalie 
Lievens

Persoonsgebonden competenties
• Samenwerken als hecht team

• Omgaan met stress

• Plannen (= ordenen)

• Regels en afspraken nakomen

• Leervermogen hebben

• Contactvaardig zijn

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden (flexibiliteit)

• Creatief denken (Inventiviteit)

• Resultaatgerichtheid


