
 

              

  

 

 

 
NIEUWE VACATURE 

KINESITHERAPEUT (M/V) 
 

 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep Gidts,  biedt een veelzijdig aanbod van 

ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van ondersteuning in de 

eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.   Het gelooft in de mogelijkheden van 

ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof 

of levensbeschouwing. 

 

Jouw functie 

 

Jouw opdracht bestaat uit twee pijlers: 

 

1. Als verantwoordelijke mobiliteit en mobiliteitshulpmiddelen bij Centrum Consult sta je in voor:  

 Het opvolgen van nieuwe technische evoluties die mobiliteitsproblemen kunnen 

compenseren.  

 Je hebt inzicht in de ergonomie bij het verplaatsen van cliënten met specifieke diagnoses en 

je geeft daaromtrent effectief advies aan medewerkers en mantelzorgers.  

 Je neemt gericht contact op met firma’s die mobiliteitshulpmiddelen ontwikkelen, verdelen, 

aanpassen, om individuele vragen door te geven een aan te pakken.  

 Je volgt de reglementering en terugbetalingsmodaliteiten van hulpmiddelen nauw op.  

 Je test individuele cliënten in het kader van erkenning CVI (corticale visuele inperking) en 

handelingsgerichte beeldvorming.  

 

2. Als kinesitherapeut bij de afdeling volwassenen sta je in voor:  

 Het geven van kwaliteitsgerichte therapie:  

o Stretching 

o Mobilisatie 

o Oefenen in functie van behoud spierkracht 

o Stabiliteitsoefeningen 

o Facilitatietechnieken 

o Ademhalingstherapie 

o Fysische vasculaire therapie 

o Algemene activatie zoals fietsen, stappen, zwemmen, … 

o Pijnbehandeling 



  

 

 

             

     

Jouw profiel  

 Je beschikt over een diploma kinesitherapie op bachelor of masterniveau.  

 Je toont interesse in het werken met volwassen cliënten.  

 Ervaring met de doelgroep is een pluspunt. 

 Je hecht belang aan kwaliteitsvolle dienstverlening.  

 Je bent gepassioneerd in het opvolgen van innovatieve methodieken en hulpmiddelen.   

 Je bent sterk in het coachen van zowel collega’s als personen met een beperking. 

 

Ons aanbod 

 Een deeltijds contract onbepaalde duur (18u/38) als verantwoordelijke mobiliteit en 

mobiliteitshulpmiddelen + een vervangingscontract (7,5/38) als kinesitherapeut.  

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01 

 Je komt terecht in een boeiende en dynamische omgeving waar heel wat kansen liggen tot 

ontplooiing en groei.  

 

Meer info over de functie? 

Hilde Pitteljon | Coördinator Centrum Consult | 0474 84 15 52 

 
 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en cv door naar: 

Hilde Pitteljon | Coördinator Centrum Consult | Hilde.Pitteljon @Dominiek-Savio.be 

Dit ten laatste tegen 02/12/2018 

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 06/12/2018 in de voormiddag. 
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