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VACATURE
Kinesitherapeut (m/v)
Onbepaalde duur – 50%
Je functie
Samen met je collega’s sta je in voor de individuele kinesitherapeutische behandeling van
onze cliënten. De behandelingen kunnen zowel ontwikkelingsgericht, curatief of preventief
zijn. Daarnaast geef je ook vorming en advies.
De doelgroep bestaat voor een groot deel uit personen met gedragsproblemen.
Je werkt nauw samen met de artsen, de andere medewerkers van de Medische Dienst en
met de begeleiders die instaan voor wonen en dagbesteding.
Wanneer het nodig is, neem je deel aan een beurtrol voor weekenddiensten.
Je profiel









Je hebt een bachelors- of masterdiploma kinesitherapie.
Je bent geïnteresseerd in de behandeling van personen met een meervoudige
beperking, gedragsproblemen schrikken je niet af.
Je bent geboeid door neurologische ontwikkelingsmethodieken.
Je bent cliëntgericht en wil je flexibel opstellen om aan hun vraag te kunnen
beantwoorden. Je wil de ontwikkeling van de bewoners stimuleren, hun
zelfredzaamheid behouden en hun eigenwaarde vergroten.
Je neemt graag initiatief, je kan zelfstandig en in teamverband werken.
Plannen en organiseren is iets waar je goed in bent.
Je hebt kennis van computergebruik (tekstverwerking) en bent bereid andere
toepassingen aan te leren.
Je hebt een auto ter beschikking.

Ons aanbod
Wij bieden je een halftijdse overeenkomst van onbepaalde duur aan (19u per week). De
uren zijn bespreekbaar.
De functie is onmiddellijk beschikbaar.
Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een verloning volgens barema 20 – bachelor
(Sociaal paramedisch en therapeutisch personeel) of barema 21 – master (Licentiaten) van
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Je geniet van enkele extralegale voordelen, o.a. groepsverzekering.
Werken in Het GielsBos staat voor werken in een aangename werksfeer in een zeer mooie
en rustgevende omgeving van bos en groen met ruime parkeermogelijkheden en
maaltijdfaciliteiten in ons personeelsrestaurant.
Interesse?
Meer inlichtingen kan je krijgen bij Tinneke Van Hove, kinesitherapeute,
tel. 014 60 12 11.
Wij ontvangen je cv met motivatiebrief graag via sollicitaties@hetgielsbos.be.

