AZ Turnhout is een vooruitstrevend regionaal ziekenhuis dat een ‘Gast-huis’ wil zijn in de letterlijke betekenis van het
woord. Met ruim 1800 medewerkers en 180 artsen zijn we ook meteen één van de grootste werkgevers in de
Kempen. De beste zorg bieden aan onze patiënten is onze missie, mensgericht en met aandacht voor de beleving
van de patiënt en zijn of haar naasten. Een vlotte samenwerking tussen alle diensten, van keukenhulp tot arts, van
verpleging tot administratie, is daartoe de sleutel.
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar een:

Kinesist (50% of 60%)

16-ZOR-044-EPO

Functie


De afdeling fysiotherapie en revalidatie van AZ Turnhout telt ruim 40 enthousiaste medewerkers,
verdeeld over 2 campussen. Elk van deze mensen is binnen zijn/haar eigen discipline en in
samenwerking met andere disciplines verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle revalidatie van de
patiënt. Er worden patiënten met heel diverse pathologieën behandeld, zowel op (acute)
verpleegafdelingen (bv. neurologie, intensieve zorgen, geriatrie,…) als in ambulante settings (bv.
bekkenbodemreëducatie, cardiale revalidatie, hydrotherapie,…).



Voor de versterking van dit dynamische team zijn we op zoek naar een kinesist die 50% of 60%
zal werken en die zich in het bijzonder zal bezighouden met bekkenbodemreëducatie.

Profiel








Je bent in het bezit van een diploma kinesitherapie en een RIZIV-nummer, en je bent
toegetreden tot de conventie. Je hebt je gespecialiseerd in bekkenbodemreëducatie.
Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid en kan zowel zelfstandig als in een (multidisciplinair)
team werken.
Dankzij je patiëntgerichte houding verleen je steeds kwaliteitsvolle zorg.
Je werkt efficiënt en bent flexibel.
Je staat open voor verandering en blijft je bijscholen in het werkdomein.
Je kan overweg met recente informatica - technische toepassingen.
Onze BIOS-waarden zijn jou op het lijf geschreven.

Wij bieden jou





Een contract van onbepaalde duur.
Een aangename werksfeer en een uitdagende, professionele werkomgeving die openstaat voor
eigen initiatief en creativiteit.
Een evenwichtig samengesteld loonpakket, overname van relevante jaren anciënniteit,
hospitalisatieverzekering, een uitstekende verlofregeling, bijscholingsmogelijkheden en een mooi
pakket aan extralegale voordelen.

Meer info
Voor meer info kan je contact opnemen met Elke Cocquet, diensthoofd fysiotherapie, tel. 014 44 42 86.

Hoe solliciteren?
Solliciteren kan online tot en met 24 april 2016. Gelieve je CV en motivatiebrief aan je sollicitatie toe te
voegen.

