
Blijdorp is een organisatie uit de regio Buggenhout, 
Dendermonde die optimaal wil beantwoorden aan de   
individuele zorgvraag van mensen met een beperking. In elke 
job streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van 
werken. Ze nemen verantwoordelijkheid binnen hun eigen 
taak, zijn  ruim verbonden met de totale werking, steeds bereid 
tot samenwerken en handelen vanuit een respectvolle houding. 

 
 

KINESITHERAPEUT ( M/V/X) 20/40 TIJDELIJK CONTRACT 
 
Vacaturenummer: 01-2019 ( intern/extern) 
 
JOUW UITDAGING 
 

• Je geeft als kinesitherapeut individuele behandelingen: oa passieve mobilisatie, stretching, 
relaxatie, spierversterkende oefeningen, …. 

• Je zorgt mee voor het ontwikkelen van motorische of orthopedische hulpmiddelen en de 
opvolging ervan. 

• Je draagt zorg voor een algemeen motorisch - stimulerend klimaat. 
• Je bent attent voor hef- en verplaatsingstechnieken t.a.v. collega’s. 
• Je respecteert ouders / familie. 
• Je werkt nauw samen met de aandachtsbegeleiding en andere teamleden en geeft tips op 

grof-motorisch of kinesitherapeutisch-vlak . 
• Je bent bereid in bepaalde periodes groepen te ondersteunen als begeleidster (activiteiten 

geven, verzorging, …)  
 

JOUW BAGAGE 

 

• Je hebt een diploma van Master of Bachelor in de Kinesitherapie. 
• Je aanvaardt en respecteert elke gebruiker ( kind, jongere, volwassene) ongeacht hun 

eigenheid, hun mogelijkheden of beperkingen. 
 
ONS AANBOD 
 

• Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie. 
• Contract: 20/40 tot eind december 2019 
• Voorkeur van werkdagen: maandag VM, woensdag en vrijdag NM 
• Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp, baleunisstraat 70-72, 9200 Dendermonde 
• Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap – paritair comité 319  
• Indiensttreding : zo vlug mogelijk 
• Speelpleinwerking voor je kinderen gedurende de vakantiemaanden juli/augustus. 
• Interne vormingspakketten kunnen aangeboden worden 

 
INTERESSE ? 
 
Zend uw sollicitatie met curriculum ten laatste tegen 20 mei naar: 
BLIJDORP 
t.a.v. Mevr. Anja Colman 
Baleunisstraat 70-72 
9200  Dendermonde 
Of via mail solliciteren@blijdorp.be 
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