
 
 
 
 
 
 

Het OCMW van GANSHOREN zoekt 
 

Een kinesitherapeut 
Halftijds contract van bepaalde duur 

 
 
Het rusthuis biedt een verblijfscapaciteit van 131 bewoners, waarvan 76 in ROB-bedden 
(RustOordBedden) en  55 in RVT bedden ( Rust- en VerzorgingsTehuis).  
 
Een pluridisciplinairteam (coördinerend,-en raadgevend arts, verpleeg- en zorgkundigen, 
maatschappelijke assistenten, kine- en ergotherapeuten, animatoren, diëtiste) staat in voor 
de dagelijkse begeleiding van de bewoners en hun leefproject in het rusthuis. 
 
Om het paramedisch team te versterken aangezien deze bijdraagt tot de uitvoering van het 
leefproject van de instelling en de ondersteuning van de RVT-bewoners verzekeren, werkt U 
samen met uw kinecollega’s. 
 
 
Functiebeschrijving :  
 

• U maakt een bilan op, een fysiotherapeutische evaluatie die u toelaat om de 
behandeling van de bewoner te bepalen; 

• U zorgt voor het behoudt en/of de verbetering van de fysieke capaciteiten van de 
bewoners; 

• U draagt bij tot de planning, de organisatie en de uitvoering van de verschillende 
fysiotherapeutische behandelingen; 

• U neemt deel aan de preventie van motorische stoornissen: organisatie van 
preventieve gymnastieksessies; 

• U voert comforttherapieën in, in het kader van de palliatieve zorgen; 

• U voert specifieke opdrachten uit op gebied van fysiotherapie, positioneringszorg, 
advisering en opleiding van het zorgpersoneel; 

• U neemt deel aan multidisciplinaire vergaderingen en draagt bij tot de uitwisseling van 
informatie om het welzijn van de bewoners te verbeteren; 

• U verricht administratieve werkzaamheden in verband met de follow-up van de 
bewoners (bijhouden en bijwerken van individuele dossiers, registers, enz.). 

 
Uw profiel: 
 

• U bent titularis van een diploma “Kinesitherapeut” – Niveau bachelor (of 
licentie/master). 

• U beschikt over een overtuigend ervaring in de bejaardensector, een werkervaring in 
rusthuis is een pluspunt; 



• Uw beschikt over goede analyse- en communicatiecapaciteiten (mondeling en 
schriftelijk); 

• U kan autonoom werken maar uw beschikt eveneens ook over goede bekwaamheden 
om in team te werken; 

• U bent dynamiek, georganiseerd en u heeft een initiatiefspirit ; 
 
 
Wij bieden : 
 

• Een halftijds contract van bepaalde duur van 18u45 per week tot 31/12/2023; 

• Baremaschaal: BH1 (maandelijks bruto wedde voor een halftijds, zonder anciënniteit: 
1.348,47 € basis bruto per maand (halftijds); 

• Een taalpremie (via Selor examen); 

• Een eindejaarspremie ; 

• Gratisch openbaar vervoer; 

• Een aantrekkelijk verlofregime. 
 
 
Interesse  ?  
 
Stuur uw kandidatuur vóór 25/01/2023 per mail naar jobs@cpasgan.irisnet.be of per post 
OCMW van Ganshoren – Hervormingslaan, 63 – 1083 GANSHOREN 
 
Uw kandidatuur moet vergezeld zijn van : uw CV, een motivatiebrief en een afschrift van het 
verreist diploma of gelijkwaardig. 
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