CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

Kinesitherapeut Niveau BH
Vervangingscontract – Halftijds
Het OCMW van Vorst werft voor zijn Rust- en verzorgingstehuis Val des Roses een kinesitherapeut aan om de
fysiotherapie van zijn bewoners in de RVT-afdeling op te volgen. Die opvolging omvat fysiotherapeutische
behandelingen op medisch voorschrift. De functie van kinesitherapeut is beschikbaar vanaf 1 januari 2019
wegens een loopbaanonderbreking.
OPDRACHTEN
-

De kinesitherapeut verstrekt de kinesitherapeutische behandelingen die voorgeschreven worden door
de behandelende arts;
Hij/zij is betrokken bij de volgende projecten: valpreventie, evenwichtsoefeningen, specifieke
begeleiding van gedesoriënteerde personen, relationele vaardigheden;
Hij/zij neemt deel aan de multidisciplinaire vergaderingen;
Hij/zij brengt verslag uit aan zijn verantwoordelijke;
Hij/zij stelt minstens elke maand een follow-upverslag op van alle bewoners, met vermelding van: de
behandelingsduur, de beoogde doelstellingen en de voortgang;
Hij/zij ondertekent de gepresteerde verzorgingen volgens het model dat uitgewerkt is in het tehuis.
VEREISTE KWALITEITEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE FUNCTIE

-

In het bezit zijn van een diploma kinesitherapie.
De kinesitherapeut moet interesse hebben voor de geriatrie (bijvoorbeeld: masterproef over geriatrie).
De geldende wetgeving kennen en toepassen.
Beschikken over goede relationele vaardigheden en kennis van de specifieke benadering van
gedesoriënteerde personen.
Talen: Frans / Nederlands gewenst.
INFORMATIE OVER DE VACATURE

-

Diploma vereist
Soort arbeidsovereenkomst: vervangingscontract
Arbeidsstelsel: halftijds (18 uur/week) – vaste uren
indiensttreding: 1 januari 2019
Kosten van het openbaar vervoer volledig terugbetaald
Aantrekkelijke verlofregeling
WERVINGSPROCEDURE

Stuur uw volledige kandidatuur (cv, motivatiebrief en kopie van het diploma) VÓÓR 15/11/2018 PER E-MAIL
naar: rerutementcpas@publilink.be.
De kandidaten die na een eerste selectie op basis van hun cv worden geselecteerd, zullen worden uitgenodigd
voor een schriftelijke test die zal plaatsvinden op 21 november 2018, gevolgd door een gesprek op 27 of 28
november voor de kandidaten die de schriftelijke test met succes afleggen.
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