Wijkgezondheidscentra Kempen v.z.w. is op zoek naar een:

DEELTIJDS KINESIST (M/V) in wijkgezondheidscentrum Herentals (19u/week)
Wijkgezondheidscentra Kempen is een samenwerking tussen wijkgezondheidscentrum Herentals en
wijkgezondheidscentrum Heist. Binnenkort verwachten we ook in Geel de opstart van een bijkomend
WGC te kunnen realiseren. Het wijkgezondheidscentrum is een multidisciplinaire groepspraktijk met
800 patiënten. In Herentals zijn twee artsen, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een
coördinator werkzaam. Er wordt intensief samengewerkt met het team in Heist-op-den-Berg. Beide
centra zijn momenteel in volle groei.
Momenteel zijn we op zoek naar een deeltijds kinesist met een contract van onbepaalde duur voor onze
vestiging in Herentals.

Taken en verantwoordelijkheden
•
•
•
•

Je staat in voor het verzorgen van de consultaties en de huisbezoeken aan patiënten met ruime
aandacht voor psycho-medico-sociale begeleiding.
Je geeft actief mee vorm aan de samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines.
Je neemt actief deel aan het team- en zorgoverleg.
je formuleert beleids- en verbetervoorstellen in functie van je job en de organisatie.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van het diploma kinesitherapie.
Een specialisatie in manuele therapie/ osteopathie/ … is een pluspunt.
Je werkt graag mee aan preventie en gezondheidsbevordering.
Je beschikt over een goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.
Je kan je inleven in inzichten en belevingen van andere mensen, hierover met hen in contact
komen en verschilpunten overbruggen.
Je werkt graag en constructief in teamverband.
Je bent alert voor structurele uitsluitingsmechanismen ten aanzien van maatschappelijk
kwetsbare groepen.
Je schoolt je graag bij.

Ons aanbod
•
•
•

Verloning volgens loonschaal van PC 330 en een woon-werkvergoeding, …
Je start met een deeltijds contract, indien gewenst zien we op termijn uitbreiding van het
contract mogelijk.
Je komt terecht in een dynamische organisatie.

Een combinatie met een zelfstandige betrekking als kinesist in de prestatiegeneeskunde is niet
mogelijk
Solliciteren
•

Meer info kan je bekomen bij Kris Van Houdt 0494 86 46 76 of kris.vanhoudt@wgckempen.be

•

Bezorg jouw CV en motivatiebrief aan Kris Van Houdt, coördinator, vacature@wgckempen.be
met vermelding van de functie kinesist en dit tegen uiterlijk 30 september.

