Bewaar

Pediatrisch kinesitherapeut
HET VEER in SINT-NIKLAAS
Online sinds 27 jul. 2022 - Tijdelijke job (met optie vast)

Functieomschrijving
Het Veer is een centrum voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen te Sint-Niklaas (www.hetveer.be). Het is
een samenwerkingsverband tussen een Centrum voor Ambulante Revalidatie en een Therapeutisch Kinderdagverblijf.
Voor het Therapeutisch Kinderdagverblijf zijn we op zoek naar een nieuwe Veermedewerker - pediatrisch
kinesitherapeut. Wekelijks maken 45 kinderen gebruik van schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang,
daarnaast bieden we ondersteuning aan gezinnen via mobiele begeleiding. Groei kenmerkt ieder kind en elke
Veermedewerker. We geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van ieder kind of jongere en elk gezin.
Je werkt in het Therapeutisch Kinderdagverblijf met kinderen en jongeren (<12 jaar) met een ernstige meervoudige
beperking (mentale en/of motorische beperking) en/of ASS. Ook kinderen met medische problemen (sondevoeding,
epilepsie,...) schrikken jou niet af.
Prestatieprofiel:
o Actieve deelname aan (team)overleg en handelingsplanning en bijhorende verslaggeving.
o Bereidt tot volgen van vormingen
o Heeft kennis van: basale stimulatie, sherborne, bobath-concept
o Heeft kennis van de verschillende orthopedische hulpmiddelen ter ondersteuning van het management bij kinderen
en jongeren met een meervoudige beperking.
o Geeft individuele therapie aan kinderen en jongeren (0 -21jaar) met een ernstige meervoudige beperking, algemene
ontwikkelingsvertraging met een verstandelijke beperking en/ of ASSi.f.v. motoriek en optimaal verzekeren van
levenscomfort, aangepast aan de individuele noden van het kind.
o Inhoud individuele therapie:
§ Vroeg motorische ontwikkelingsstimulatie bij kinderen met een motorischeontwikkelingsvertraging.
§ Bobath therapie bij kinderen en jongerenmet een EMB
§ Psychomotoriek bij kinderen met een ontwikkelingsvertraging en/of ASS
o Geeft groepstherapie (pyschomotoriek, Sherborne, …)aan deze doelgroepen ter ondersteuning van het motorische
aanbod van de leefgroepen.
o Geeft instructies en begeleidt ouders, opvoedsters en therapeuten betreffende de motorische problematiek.
o Is verantwoordelijk voor de opvolging rond management en positionering van deze doelgroep en gaat hier ook actief
in overleg met de leefgroep, ouders en hulpmiddelenfirma.

Profiel
Master kinesitherapie: afstudeerrichting pediatrie of diploma gelijkgesteld
Bobath-opleiding is meerwaarde.

Jobgerelateerde competenties
De noden van de persoon met zorgbehoefte identificeren en informatie uitwisselen (huidige behandelingen,
medische antecedenten, radiografieën, ...)
Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen naargelang de leeftijd, de aandoening en de
activiteit van de persoon met zorgbehoefte
De kinesitherapeutische sessie organiseren en aanpassen

Persoonsgebonden competenties
Communiceren
Zelfstandigheid
Samenwerken
Flexibiliteit
Klantgerichtheid

Aanbod
Betaling volgens vaste barema's binnen de sector pc 319.01, barema L1.
Volledige terugbetaling woon-werkverkeer via openbaar vervoer.
Ook mogelijkheid tot fietsvergoeding.
Aangename familiale sfeer en veel leermogelijkheden.
Uurrooster nog te bekijken in onderling overleg, ook de speiding over het aantal dagen.
Min. 13/38 en max. 15/38. Uren te presteren tussen 8u-16u.
Vervanging omwille van halftijdse landingsbaan, langere duur met optie vast.
Startdatum: 1 september 2022

Plaats tewerkstelling
HET VEER
Kazernestraat 35 9100 SINT-NIKLAAS
Toon op kaart

Vereiste studies
Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Werkervaring
Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis
Nederlands (zeer goed)

Contract
Tijdelijke job (met optie vast)

Deeltijds - 13 uren per week, te presteren in 3 dagen
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: sofie.willems@hetveer.be (mailto:sofie.willems@hetveer.be)
Contact: Mevr. Sofie Willems
Selectiegesprekken op donderdag 11/8 of vrijdag 12/8.
Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 9 augustus 2022

VDAB-vacaturenummer: 65041526
Online sinds: 2022-07-27
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken
vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

