Datum verschijnen vacature: 4/10/2021

Raakzaam vzw zoekt een:

ZELFSTANDIG KINESITHERAPEUT(E)
voor onbepaalde duur
+/-15u per week

Wie zijn wij?
Raakzaam vzw wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen. Vanuit onze waarden
met aandacht ,ondernemend, duurzaam, aandachtig, verbindend, co-creatief en veerkrachtig , willen
we kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische
context. Raakzaam vzw is een fusieorganisatie binnen de sector personen met de beperking.

Jouw taakinhoud
•

Je geeft dagelijks 2 - 3 uur kinesitherapie aan cliënten die in Vesta verblijven

•

Kinébehandelingen vallen binnen de nomenclatuur van het RIZIV

•

De behandelingsduur is 20 minuten

•

Behandelingen bestaan in grote lijnen uit passieve en/of actieve mobilisaties en contractuurpreventie.
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•

De planning van de behandelingen wordt opmaakt in overleg met de kinesitherapeut ter
plaatse en houdt in de mate van het mogelijke rekening met de dagstructuur van de cliënt.
Samen met je collega draag je zoveel mogelijk zorg voor de nodige continuïteit van
behandelingen

•

Kinesitherapie wordt gegeven in de leefgroepomgeving of extern

•

Je draagt vanuit het belang van de cliënt bij aan een goede samenwerking met andere
belanghebbenden vanuit de visie van evenwaardig partnerschip

•

Je draagt bij aan het handelingsplan/zorgplan vanuit jouw werkveld

Jouw Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hanteert een duidelijke dagstructuur, maar gaat hier ook flexibel mee om indien de situatie
hierom vraagt
Je neemt expertise en ervaringen van het sociaal netwerk van de cliënt mee
Je communiceert en overlegt helder.
Je gaat op een respectvolle manier om met informatie.
Je kan je ook vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands.
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt
Je bent geconventioneerd

Wat mag jij van ons verwachten?
Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane sfeer waarin we
professioneel samenwerken en aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe solliciteer je bij ons?
Je solliciteert via de website www.raakzaam.be . Jouw Motivatiebrief en CV stuur je langs deze weg
mee in bijlage aan Lieselotte Colman (collega kinisitherapeute)
Voor meer informatie kan je Lieselotte via mail Lieselotte.Colman@gmail.com of telefonisch
0486/225641 contacteren.
De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandida(a)te is gevonden.
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