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GEZOCHT : Kinesist (m/v) 
In vast dienstverband (min 50%) voor Woonzorgcentrum De Mouterij - Nieuwbeekstraat 30 - 9300 Aalst.  

Voor haar groeiend woonzorgcentrum De Mouterij in Aalst, zoekt Senior Assist een enthousiaste kinesist. Als jong en 

dynamisch bedrijf in volle expansie bieden wij jou een uitdagende job met een contract van onbepaalde duur. 

In deze toekomstgerichte werkomgeving laten wij ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Als kinesist draag je 

rechtstreeks bij tot het welzijn van onze bewoners. 

 

Contract voor onbepaalde duur 

 

Taakomschrijving 

Naast het professioneel toedienen van kinesitherapeutische verstrekkingen, heeft u een bijzondere affiniteit met 

ouderen en dementerende bewoners. 

 Uw takenpakket bestaat onder andere uit het begeleiden en informeren, sturen en oefenen, fysische 

therapie, manuele verrichtingen en preventie 

 Comfortzorg 

 Je beoogt de kwaliteit van het menselijk bewegen door een professionele bewegingsbegeleiding bij onze 

bewoners waarbij behoud of verhoging van de zelfredzaamheid voorop staat 

 Adviserende rol naar verpleeg- en zorgkundigen inzake transferts van bewoners, zitcomfort van 

bewoners, hef- en tiltechnieken,… 

 Aanvragen van hulpmiddelen zoals rollators, rolstoelen, … en toezien op het juiste gebruik ervan 

 De noden van de persoon met zorgbehoefte identificeren en informatie uitwisselen; Aanvullen van het 

zorgdossier 

 

Profiel 

 Je beschikt minstens over een bachelordiploma kinesitherapie 

 Je bent een dynamische persoonlijkheid met zin voor initiatief en verantwoordelijkheid 

 Je werkt graag binnen een multidisciplinair team, maar kan ook zelfstandig werken 

 Je bent zeer klantvriendelijk, sterk in plannen, organiseren en communiceren. 

Aanbod 

 Wij bieden een boeiende en afwisselende job met eigen verantwoordelijkheden in een aangename, mooie 

en moderne werkomgeving (nieuwbouw, goed uitgerust kinelokaal) 

 Contract voor onbepaalde duur, ,jobtime is bespreekbaar (minstens 19u). 

 

Interesse? 

Stuur een mailtje met cv en motivatie naar: vvdh@senior-assist.org met als onderwerp “Kinesist – De Mouterij” en 

ter attentie van Véronique Van der heyden, directeur. 
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