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Vacature Kinesitherapeut
Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent
Vervanging, voltijds (38u/week), oktober 2022 tem januari 2023

—
In Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent wordt er multidisciplinair samengewerkt binnen
een team van een 40-tal medewerkers (huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten,
onthaalmedewerkers, gezondheidspromotor, maatschappelijk werkers, diëtiste, podologe,
administratieve medewerkers, …) om kwalitatieve eerstelijnsgezondheidszorg aan te bieden
aan in totaal ongeveer 4500 patiënten. Het centrum richt zich hierbij tot de bewoners van de
wijk ‘Nieuw Gent – Steenakker’ en enkele omliggende buurten.
We zoeken tijdelijke vervanging om samen te werken met 4 collega- kiné’s en een
beweegtherapeut als praktijkondersteuner. In een mooi gebouw met goed uitgeruste kiné
consultatieruimtes en oefenzaal staat het kiné-team mee in voor de integrale zorg die we
aan onze patiënten willen bieden.
Wij zoeken een enthousiaste collega die

- de masteropleiding revalidatiewetenschappen en kinesitherapie voltooide
- kan instaan voor een evidence based, kwalitatieve en holistische aanpak
- niet enkel oog heeft voor het curatieve maar zeker ook voor het preventieve luik
- kritisch kan reflecteren over de (eigen) praktijkvoering
- zorg op maat en doelgerichte zorg in de praktijk kan brengen
- affiniteit of minstens interesse heeft in het werken met multiculturele en maatschappelijk
kwetsbare groepen
- zin heeft voor multidisciplinaire samenwerking en overleg
- gemotiveerd, geëngageerd, flexibel en sociaal is
- kennis heeft van Nederlands, Engels, Frans en basis computervaardigheden
Wij bieden

-

Een tijdelijke vervanging van 38u/week (oktober 2022 tem januari 2023)
Uurrooster in overleg met collega’s te bepalen
Loon volgens IFIC 15 (PC330)
Maaltijdcheques en vergoeding voor dienstverplaatsingen, groepsverzekering
Een enthousiast multidisciplinair team, een splinternieuwe en moderne werkomgeving

Belangrijk: werken in het forfaitaire betalingssysteem van een WGC is niet te combineren
met werken als zelfstandige in de prestatiegeneeskunde
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Informatie:

www.wgcnieuwgent.be
Voor vragen of bijkomende info over de tewerkstelling in WGC Nieuw Gent kan je terecht bij
Pieter Leus (disciplinecoördinator kinesitherapie) of An Van De Walle (coördinator) op het
nummer 09/221 21 81.
Sollicitatieprocedure:

Stuur CV en motivatiebrief bij voorkeur vóór 23 juli 2022 naar:
Via mail naar: an.vandewalle@wgcnieuwgent.be en pieter.leus@wgcnieuwgent.be
Per post naar: An Van De Walle, Rerum Novarumplein 182, 9000 Gent
We contacteren je vervolgens zo snel mogelijk voor een kennismakingsgesprek.
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