Vacature
Kinesitherapeute (m/v) Part-time
OVER OPTIMAAL ONTWIKKELEN
Optimaal Ontwikkelen is een dynamische groepspraktijk met een
multidisciplinair team van gemotiveerde therapeuten die er in geloven dat elk
kind recht heeft op de beste kansen om zich optimaal te ontwikkelen en hun
eigen kracht en talent te ontdekken.
Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht voor een individueel
samengesteld pakket van begeleiding bestaande uit kinesitherapie, logopedie,
ergotherapie, orthopedagogie, psychotherapie en hippotherapie.
Om het team te versterken zijn wij op dit moment op zoek naar nieuwe
therapeuten.

JOUW FUNCTIE EN TAKEN
Als kinesitherapeute met zelfstandig statuut sta je in voor het volledige
behandelplan van kinderen in de ruime regio van Gent:
•
•
•
•
•

Intake, assessment en testing
Opstellen van doelen en het kinesitherapeutisch behandelplan
Uitvoering van de therapiesessies
Advies voor- en begeleiding van cliënten, ouders, scholen en
betrokkenen
Opmaken van verslagen

JOUW PROFIEL

Om ons team te vervolledigen zijn we op zoek naar een kinesitherapeute
overeenkomend met het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•

Master in kinesitherapie (specialisatie Pediatrie) met ervaring.
Zelfstandig (beschikt over een erkenning door het RIZIV, of zal dit
spoedig bekomen)
Ambitieus en wil steeds bijleren om elk kind optimale kansen te
kunnen bieden
Flexibel, goede timemanagement en een beetje creativiteit
Affiniteit met het werken in multidisciplinaire teams, ION en GON
Beschikt over een eigen auto

WAT OPTIMAAL ONTWIKKELEN JOU KAN BIEDEN
Afhankelijk van je eigen interesses en specialisaties krijg je de mogelijkheid
om te werken met verschillende pediatrische doelgroepen.
Optimaal Ontwikkelen stelt drie praktijkruimtes ter beschikking aan de Sterre
te Gent. Je krijgt toegang tot het gebruik van een uitgebreid gamma aan
testing– en therapiemateriaal. Je krijgt toegang tot een softwarepakket voor
de registratie van de therapiesessies en voorschriften.

INTERESSE?
Mail je CV en motivatiebrief naar: evelyn@optimaalontwikkelen.be Voor
alle vragen: Evelyn Carpentier 0495/57.96.07

