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Kinesitherapeut voor de dienst fysieke revalidatie 

Contract van onbepaalde duur 

 

Tewerkstelling:  

Je werkt in de Sint-Jozefskliniek te Izegem.  

Je komt terecht binnen de dienst fysieke revalidatie waarin wij zowel aan gehospitaliseerde als aan 
ambulante patiënten revalidatiebehandelingen aanbieden.  

Je werkt waar nodig in multidisciplinair teamverband; in eerste instantie werk je erg nauw samen met 
de ergotherapeuten; in tweede instantie ook met andere disciplines met als doel een kwalitatieve 
zorgverlening aan te bieden.  

Jouw takenpakket bestaat grotendeels uit bekkenbodemtherapie. Daarnaast ben je tewerkgesteld 
binnen hospitalisatie. Binnen de dienstverlening ben jij in staat behandelplannen uit te voeren en 
daarbij zorg op maat aan te bieden. Je voert nauwgezet administratie behorend bij jouw 
behandelingen uit.  

Waar nodig neem je deel aan overlegmomenten.  

  

Profiel:  

 Je behaalde het diploma kinesitherapie 

 Je hebt een bijkomend diploma in de bekkenbodemtherapie behaald 

 Je bent geregistreerd als erkend therapeut in bekkenbodemtherapie 

 Je kan zowel zelfstandig als in team werken 

 Je spreekt vloeiend Nederlands 

 Je bent empathisch, patiëntgericht en leeft deontologie correct na 

 Je bent stipt en neemt verantwoordelijkheid op  

 Je kan vlot overweg met MS-office en softwarepakketten 

 

Wij bieden:  

 Vaste job 

 Jobtime:50%  

 Startdatum: april 2018 

 Verloning volgens ziekenhuisbarema’s 
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Bijkomende informatie:  

 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot An Vanderjeught, diensthoofd paramedische 
diensten op 051/334915 of an.vanderjeught@sjki.be 
 

Procedure 

Solliciteren met motivatiebrief en CV per email aan an.vanderjeught@sjki.be of per post op 
het adres Ommegangstraat 7, 8870 Izegem; gericht aan An Vanderjeught en dit vóór 28/2/18. 
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