Als regionaal ziekenhuis op mensenmaat presteren wij bijzonder goed. In onze professionele
kwaliteitszorg denken wij niet alleen aan de patiënten, maar ook aan onze eigen medewerkers. Op die
manier creëren wij een vertrouwensrelatie en een gezonde sfeer waarin het aangenaam werken is.
Wij zijn op zoek naar een (M/V) :

KINESITHERAPEUT

50%
contract onbepaalde duur

Functie: ● Je wordt als kinesitherapeut voornamelijk ingezet op de afdeling ambulante revalidatie ●
Meer specifiek op de oncologische en multidisciplinaire rugrevalidatie ● Hartrevalidatie zal ook
regelmatig tot je takenpakket behoren ● Oefentherapie staat hierbij centraal ● Verder kan je ook
ingezet worden op verschillende afdelingen in het ziekenhuis ● Je past deskundig en doelgericht
kinesitherapeutische technieken en handelingen toe ● Je werkt nauw samen met de artsen en het
multidisciplinair paramedisch team ● Je neemt actief deel aan de implementatie van verbeterprojecten
Profiel: ● Je beschikt over het diploma van Master in de Kinesitherapie en
Revalidatiewetenschappen ● Ervaring/interesse in het behandelen van rugpatiënten in een
multidisciplinaire setting is een pluspunt ● Het is een meerwaarde indien u beschikt over de erkenning
van manueel therapeut ● Het is ook een pluspunt indien u interesse heeft in het uitgebreid toepassen
van oefentherapie (core stability, red cord, flowin, togu) ● Je bent flexibel en dynamisch ● Je werkt
actief mee aan het implementeren van nieuw behandeltechnieken ● Je werkt stipt en ordelijk ● Je
bent een teamspeler en kan eveneens zelfstandig werken ● Je neemt een collegiale houding aan,
bent eerlijk en objectief in optreden en handelen ● Je werkt actief mee aan een kwaliteitsverbetering
op wetenschappelijke basis.
Wij bieden: ● Een contract onbepaalde duur 50% ● Een job in een moderne en groeiende organisatie
● Een enthousiast team van kinesitherapeuten en ergotherapeuten waarbij de individuele patiënt
centraal staat ● Een volledig nieuwe revalidatiezaal met kwalitatieve toestellen ● Wij bieden een open
en familiale werksfeer in een aantrekkelijke regio ● Salaris volgens barema’s IFIC categorie 15 ●
Maaltijdcheques
Interesse?
Stuur of mail je motivatiebrief met CV naar sollicitaties@azmol.be .
Voor inlichtingen kan je contact opnemen met Bruno Marck, Hoofd Revalidatie, Tel: 014/71.24.06 of
via mail: bruno.marck@azmol.be

Een overzicht van al onze jobaanbiedingen kan je vinden op www.azmol.be

