
Zorg en Welzijn Zedelgem vzw is een publiek-private 

samenwerking met als partners OCMW en 

gemeente Zedelgem, Familiehulp vzw en 

woonzorggroep GVO vzw.   Zorg en Welzijn 

Zedelgem vzw staat in voor de uitbating van het 

woonzorgcentrum Klaverveld, centrum voor 

dagverzorging Klaverbilk, en de assistentiewoningen 

Residentie Klaverhof.   Voor haar verdere 

ontwikkeling is Zorg en Welzijn Zedelgem vzw op 

zoek naar een  

 

Kinesitherapeut(e) 
(voltijds of halftijds) 

 

Opdracht 
Je werkt voltijds of halftijds als kinésitherapeut in een multidisciplinair team kiné-ergo-

logo-animatie.   Je geeft de bewoners van het woonzorgcentrum de nodige zorgen, 

zowel individueel als in groep.   Je volgt de administratieve verplichtingen op volgens 

de gestelde vereisten.   Je beheert samen met je collega’s de hulpmiddelen ten 

behoeve van een correcte bewonerszorg.   Je werkt mee aan continue 

verbeterprojecten. 

 

Profiel 
 Je bezit een diploma en visum van bachelor of master in de kinesitherapie 

 Je bent in staat de zorgbehoefte van de patiënt te onderkennen, de zorg te 

plannen, te coördineren, te verlenen en te evalueren 

 Je bent op de hoogte van de medisch-administratieve regelgeving in de 

ouderenzorg, of bereid deze snel aan te leren 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een correcte 

houding ten aanzien van bewoners en andere zorgverleners 

 Je werkt oplettend, ordelijk, veilig en hygiënisch en je kan goed in een 

multidisciplinair team samenwerken 

 Je gaat strikt om met het beroepsgeheim en de deontologie 

 Je neemt een collegiale houding aan en bent eerlijk en objectief in optreden 

en handelen 

 

Wij bieden 
 Een contract van onbepaalde duur 

 Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en fietsvergoeding 

 Correcte verloning volgens de barema’s van de sector & overname relevante 

anciënniteit 

 Persoonlijke leer- en groeikansen 

 Interne en externe bijscholing 

 Werken in een nauw samenwerkend, zorggericht team 

 Ruimte voor eigen initiatief en eigen inbreng 

 

Interesse ? 
Stuur uw gemotiveerde sollicitatie met C.V. per e-mail t.a.v. Kurt Ryheul - Algemeen 

Directeur – kurt.ryheul@zwz.be  


