
HALFTIJDSE KINESITHERAPEUT (STARTBAANOVEREENKOMST) 
(m/v) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  
Contract: Halftijds – Bepaalde duur (1 jaar, verlengbaar) 
Niveau: A1  
Standplaats: Brussel Hoofdstad 

FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 
Meer over deze werkgever  

JOBINHOUD  
 

• Op medisch voorschrift voer je een klinisch kinesitherapeutisch onderzoek uit. Je stelt 
vervolgens een behandelingsplan op voor je patiënten. Je patiënten zijn 
personeelsleden van de FOD Economie die hun kinesitherapeutische behandeling 
van jou ontvangen. 

• Je voert een kinesitherapeutische diagnose uit, behandelt je patiënten en evalueert je 
behandeling zodat het genezingsproces van je patiënten zo vlot mogelijk verloopt. 

• Je verwezenlijkt revalidatie van de lichaamsdelen of de spierkracht door het 
toepassen van massages of van aangepaste oefeningen. 

• Je verstrekt preventieadviezen aan patiënten zodat het risico op herval vermindert. 
• Je geeft advies inzake ergonomie en zorgt ervoor dat de nodige informatie over 

ergonomie verspreid geraakt bij de personeelsleden van de FOD Economie. 
 
  
Meer info over de functie? 
Dr Liesbet Stulens 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
02/277.88.86 
Liesbet.Stulens@economie.fgov.be 

 
 
 
WERKGEVER  

Er is 1 vacature vacant bij de Medische Dienst van de stafdienst Personeel en Organisatie, 
van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50 te 1210 
Brussel.  
 
In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de 
missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, 
duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. In dat 
opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed 
ondersteunen om ze beter te stimuleren. 
 

https://www.selor.be/Candidat/searchtalent/.aspx%09%09%09%09%09
https://www.selor.be/Candidat/searchtalent/.aspx%09%09%09%09%09
http://economie.fgov.be/nl/fod/werken_fod_economie/selor/


 
PROFIEL  

 
COMPETENTIES 
 
Gedragsgerichte competenties: 
 

• In het omgaan met informatie, leg je gemakkelijk verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereer je alternatieven en trek je sluitende conclusies. 

• Je neemt beslissingen op basis van de informatie die je hebt. Je onderneemt daarna 
doelgericht acties om je beslissingen uit te voeren. 

• Je creëert en bevordert de groepsgeest. Je deelt je mening en ideeën door bij te 
dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s. 

• Je begeleidt je patiënten op een transparante, integere en objectieve manier. Je 
levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de 
verantwoordelijkheid op je te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

 
Technische competenties:  
 

• Je bent in staat om kinesitherapeutische behandelingen te geven. Je kent de 
pathologie van neuromusculoskelettale problemen. 

• Je hebt een goede kennis van ergonomie. 
 
Niet vereist, wel een troef: 
 
Vermits de Federale Overheid een tweetalige omgeving is, is kennis van het Frans een 
pluspunt. 
 
 
 
DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

• Vereist diploma: basisopleiding van de 2e cyclus (bv. master/licentiaat) 
kinesitherapie. 

• Je komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst: je bent jonger dan 26 jaar. 

 
 AANBOD 

 
ARBEIDSVOORWAARDEN 
 

• Je wordt halftijds aangeworven. 
• Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden: een contract van 1 jaar dat 

verlengbaar is met telkens 1 jaar tot je 26 jaar wordt. 
• Je wordt aangeworven als attaché (niveau A11) met de bijhorende weddenschaal.  

Minimum aanvangswedde: 34.502,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan 
de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

 
Voordelen: 

• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie en/of 
competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)  

• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)  
• voordelige hospitalisatieverzekering  
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer  
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart  
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding  
• allerlei sociale voordelen (medische en sociale dienst)  
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (de FOD Economie is op 5 minuten 

wandelafstand van het Brusselse Noord-station)  
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen  
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen  



 
 
Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 31 juli 2012. 
 
Je dient te solliciteren door een e-mail te sturen naar frederique.delcart@economie.fgov.be. 
Gelieve een persoonlijk cv mee te sturen. 

 
Contactgegevens  

 
Meer info?  
FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 
Frédérique Delcart. 
Selectieverantwoordelijke 
Vooruitgangsstraat 50 
1020  BRUSSEL 
02/277 94 42 
E-mail: frederique.delcart@economie.fgov.be  
 

mailto:frederique.delcart@economie.fgov.be
https://www.selor.be/Candidat/searchtalent/%09%09%09%09%09%09%09%09mailto:frederique.delcart@economie.fgov.be
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