Het Medisch Centrum St.-Jozef biedt in de
regio Zuidoost en Midden-Limburg
gespecialiseerde ambulante en residentiële
zorg aan kinderen/jongeren, volwassenen en
ouderen met psychische moeilijkheden.

Psychomotorische therapeut
Afdeling A4, doelgroep ouderen
Vervangingscontract 50%
(combinatie mogelijk met vacature kiné 50%)
Functieomschrijving
Als psychomotorische therapeut/kinesist maak je deel uit van een interdisciplinaire behandelequipe en sta je mee in
voor de begeleiding en opvolging van patiënten.
Het takenpakket omvat onder meer







Samen met collega therapeuten verantwoordelijk voor het therapeutisch aanbod binnen de zorgeenheid
Individuele begeleidingen en begeleidingen in groep leiden
Bewaken van het therapeutisch afdelingsklimaat
Bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het interdisciplinaire zorgplan
Situaties analyseren, scheiden van meningen en feiten, verbanden leggen tussen problemen, indelen van
informatie in categorieën
Anticiperen, vooruitkijken naar, herkennen van toekomstige situaties met als
doel het kunnen nemen van preventieve maatregelen

Vereisten













Diploma kinesitherapie, bij voorkeur afstudeerrichting GGZ of Licentiaat LO bij voorkeur met attest
psychomotorische therapeut
Bij voorkeur diploma hoger redder
Je participeert actief aan het profileren van de zorgeenheid
Je ben energiek, enthousiast liefst met ervaring met de doelgroep
Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten als naar collega’s
Je hebt een zekere maturiteit en staat stevig in je schoenen
Je kan besluitvaardig zoeken naar oplossingen,
Je bent betrokken bij je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren.
Je ondersteunt je collega’s actief en hebt respect voor elkaars deskundigheid
Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken
Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding
Je kan uit eigen beweging werkzaamheden starten en uitwerken

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.
Bijkomende inlichtingen?
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Jeroen Germonpré, hoofdverpleegkundige A4
(089 50 91 11)
Interesse?
Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen ter attentie van de heer Jan Neven, HR Manager
(sollicitatie@mc-st-jozef.be).
Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen.

