De Stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (De SGR-Groep) - in 2004 ontstaan uit de integratie
van de vroegere Stichting Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten en het Mgr. P.I. Verriet Revalidatie- en
Wooncentrum - is de grootste aanbieder van gehandicapten- en revalidatiezorg op Curaçao. De SGRGroep heeft circa 500 personeelsleden in dienst en bestaat uit vier stichtingen die allen op een specifiek
terrein opereren.
Het organisatie-onderdeel Stichting Revalidatiecentrum Curaçao is gespecialiseerd in het bieden van zorg
aan personen met neurologische, motorische en orthopedische beperkingen in de vorm van klinische en
poliklinische (dag)behandelingen. In het revalidatiecentrum werkt een team van paramedische,
psychosociale en verpleegkundige professionals. Het revalidatiecentrum hecht groot belang aan innovatie
van haar diensten en heeft een goede samenwerking met verschillende partners, zowel lokaal als
internationaal.
Voor de Stichting Revalidatiecentrum Curaçao zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste

REVALIDATIE FYSIOTHERAPEUT
(m/v) 40 uur per week
Functieomschrijving
x Onderzoekt, behandelt en begeleidt onder andere CVA-, amputatie- of dwarslaesie-cliënten middels het
toepassen van specialistische fysiotherapeutische technieken;
x Stelt behandelplannen op en voert deze uit;
x Adviseert en geeft voorlichting aan cliënten omtrent hulpmiddelen en voorzieningen;
x Rapporteert periodiek aan de revalidatie-artsen en de manager Revalidatie;
x Houdt de cliëntenadministratie bij en;
x Levert een actieve bijdrage tijdens vakinhoudelijk overleg en teambesprekingen in
multidisciplinair verband.
Functie-eisen
x Afgeronde HBO-opleiding fysiotherapie;
x Affiniteit of ervaring neurologische en orthopedische problematiek waaronder CVA-, amputatie- of
dwarslaesie patiënten;
x Flexibel, sociaal vaardig en oplossingsgericht;
x Goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands;
x Beheersing van de Papiamentse taal of bereidheid het snel te leren en;
x Zelfstandig maar ook in een multidisciplinair team kunnen werken.
Informatie en solliciteren
Belangstellenden kunnen nadere informatie over de functie inwinnen bij de manager Revalidatie,
de heer F. Bouwman, telefoonnummer: (+ 5999) 736 7600 toestel 4425.
Schriftelijke sollicitaties met duidelijke vermelding van functienaam met curriculum vitae kunt u tot
uiterlijk vrijdag 18 augustus a.s. mailen naar hrm@sgrgroep.org of toesturen naar de Afdeling HRM,
t.a.v. mevrouw Nathaley Vermeulen, Personeelsadviseur, Prinsenlaan 5 te Willemstad, Curaçao.

www.sgr-groep.org

