Pas jij in ons plaatje?

PSYCHOMOTORISCHE THERAPEUT SP ZMK (M/V)
0,75FTE
De zorgeenheid SP van het Medisch Centrum Sint Jozef zal gelegen zijn in het Ziekenhuis Maas en Kempen te Maaseik. Zo zetten we als
doelgroep ouderen in op regionale zorg: zorg aanbieden, daar waar de patiënt zich bevindt. De zorgeenheid richt zich tot ouderen met
neurocognitieve, psychiatrische of psychosociale problemen waardoor residentiële diagnostiek en/of behandeling aangewezen is.

Jobinhoud
Als psychomotorische therapeut op de zorgeenheid SP in ZMK maak je deel uit van een interdisciplinaire behandelequipe
en sta je mee in voor de begeleiding en opvolging van patiënten.
Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken:







verantwoordelijk voor het aanbod van psychomotorische activiteiten binnen de zorgeenheid
Individuele begeleidingen en begeleidingen in groep leiden
Bijdragen aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van het interdisciplinaire behandelplan
Het in balans brengen van de fysieke en mentale draagkracht en de cognitieve vaardigheden van de patiënt,
vanuit de herstelgerichte visie
Bouwen aan een samenwerkingsrelatie met de patiënt en zijn context gericht op zijn behandeling, vanuit het
systeemtherapeutisch kader
Actief samenwerking nastreven met de patiënt en zijn context, het team en andere partners in de zorg

Wij vragen










Je hebt een diploma kinesitherapie, bij voorkeur afstudeerrichting GGZ of je hebt een diploma kinesitherapie en je
hebt een master LO met attest psychomotorische therapeut
Je bent een enthousiast en dynamische persoon
Je hebt een zekere maturiteit en staat stevig in je schoenen
Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten en hun context, medewerkers als naar collega’s
Je bent een teamspeler, die ook zelfstandig kan werken
Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding
Je kan omgaan met de acuutheid van de zorgeenheid en de gevolgen hiervan
Je bent betrokken bij je werk en kan betrokkenheid bij anderen stimuleren
Je bent intrinsiek gemotiveerd

Wij bieden
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Bijkomende inlichtingen?
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Suzy Schildermans, hoofdverpleegkundige SP ZMK
(089/50.94.60) of Leen Dreezen, zorgmanager doelgroep ouderen (089/50.90.17).

Interesse?
Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen ter attentie van de heer Jan Neven, HR Manager. (sollicitatie@mc-stjozef.be)
Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen.

