
Pas jij in ons plaatje? 
 

 

 

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. 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen 

 
 
 

 
 

 

Vacature kinesitherapeut: centrale kiné 
 (50 %) 

Vervangingscontract 
 

Functieomschrijving 
 

Als kinesitherapeut sta je in voor het waarborgen van het kiné-aanbod.                                                                          
Je bent als kinesitherapeut inzetbaar voor patiënten uit de drie doelgroepen (kinderen, volwassenen en ouderen) 
die op voorschrift van een arts kinésitherapie dienen te krijgen tijdens hun opname.  
 
Je rapporteert over je behandeling; schriftelijk in EPD en mondeling naar de verwijzer of het interdisciplinaire 
team. 
 
Vereisten 
 

• Je bezit een diploma in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  

• Je beschikt over een visum en erkenning als kinesist 

• Je hebt affiniteit met de doelgroepen en kennis van psychiatrische problematieken; ervaring strekt tot 
aanbeveling. 

• Je bent creatief en inventief in het aanbieden van sessies op maat van de patiënten waar je mee werkt. 

• Je bent luistervaardig, bereid en in staat om (non-) verbale boodschappen correct op te nemen, te 
verwerken en er op in te gaan. 

• Je bent besluitvaardig en beschikt over verantwoordelijkheidszin. 

• Je neemt duidelijke standpunten in en draagt deze ook uit. 

• Je toont initiatief, kan analyseren en prioriteiten stellen zonder de behoeftegerichte zorg uit het oog te 
verliezen. 

• Je kan verbindend werken zowel met patiënten, verwijzers, als collega hulpverleners 

• Je bent stressbestendig, flexibel en niet oordelend. 

• Je reflecteert kritisch over het eigen handelen, dat van de collega hulpverleners en van de patiënten. 
 
Wij bieden 
 
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
Jobtime : 0.5 FTE (vervangingscontract van +/- 1 jaar) 
Indiensttreding zo snel mogelijk 
Een gedreven en enthousiast team om mee samen te werken 
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
 
Bijkomende inlichtingen? 
 
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met mevrouw Sabine Brocatus, 
zorgmanager doelgroep kinderen/jongeren (089 50 91 90) en/of mevrouw Greet Croenen, directeur 
patiëntenzorg (089 50 91 11) 
 
Interesse? 
 
Schriftelijke sollicitaties dienen voor 28 nov 2022 gericht te worden aan: 
Sollicitatie@mc-st-jozef.be  
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