Wijkgezondheidscentrum Malpertuus zoekt een kinesitherapeut
30u/ week (uitbreiding mogelijk op termijn)
WGC Malpertuus vzw biedt sinds mei 2016 toegankelijke en wijkgerichte eerstelijnsgezondheidszorg
aan. Je werkt in een dynamisch multidisciplinair team dat bestaat uit huisartsen, kinesitherapeuten,
verpleegkundigen, gezondheidspromotor, maatschappelijk werker, psycholoog en een omkaderende
equipe. Het werkingsgebied is regio Brugse Poort, Rooigem, Mariakerke, Drongen.
Werken voor een WGC betekent dat je je tijd verdeelt tussen kine-specifieke taken (behandelen van
patiënten) en andere taken (eg. intern overleg en interdisciplinaire samenwerking). Je hebt een
holistische blik en overlegt met collega's als er een gezamenlijke aanpak nodig is. De kwaliteit van je
discipline ligt je nauw aan het hart en je engageert je voor de gezamenlijke verwezenlijkingen van de
doelen op organisatieniveau.
Taken van de kinesitherapeut
• Individuele kine-behandelingen in het wijkgezondheidscentrum + in beperkte mate huisbezoeken
• Uitwerken, uitvoeren, en opvolgen van behandelplannen
• Administratief: registreren en rapporteren in multidisciplinair medisch patiëntendossier
• Intern overleg en interdisciplinaire samenwerking
Profiel
• Je bent Master in de ‘Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie’
• Bijzondere beroepsbekwaamheden, extra specialisaties of een aantal jaren op de teller zijn een
pluspunt
• Je spreekt Nederlands met goede kennis van Frans en Engels
• Je bent enthousiast, leergierig en verantwoordelijk
• Je zet je in voor gezondheidswinst en doelgerichte zorg voor de patiëntenpopulatie van WGC
Malpertuus
• Je hebt een positieve ingesteldheid voor kansengroepen en je ziet kansen in gezondheidspromotie
en preventie
• Je kan je vinden in de missie en visie van de Wijkgezondheidscentra www.vwgc.be
www.wgcmalpertuus.be
Wij bieden
• Contract van onbepaalde duur van 30u/week of te bespreken- indiensttreding zo snel mogelijk
• Bijscholingsmogelijkheden
• Verloning op basis van PC 330, IFIC-fase 1 - klasse 15, maaltijdcheques, fietsvergoeding
• Overname relevante anciënniteit
• Werkuren op weekdagen tussen 8u en 19u, in onderling overleg.
• Plaats van tewerkstelling: WGC Malpertuus vzw – Brugsesteenweg 214 – 9000 Gent.
Ter info
In een wijkgezondheidscentrum wordt gewerkt met het forfaitaire betalingssysteem. Hierdoor is
combinatie met prestatiegeneeskunde in andere kinépraktijk niet mogelijk.
Sollicitatieprocedure
• Solliciteren met motivatiebrief en CV naar: Kaat Vansynghel kaat.vansynghel@wgcmalpertuus.be
en Arjan Sohier arjan.sohier@wgcmalpertuus.be , ten laatste op 4 december 2022.
• Voor meer info: contacteer een van onze kinesitherapeuten of coördinator Kaat Vansynghel, WGC
Malpertuus, 09/277 97 77

