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Het WGC Daenshuis en Site De Oever te Aalst staan voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke 
eerstelijnsgezondheidszorg voor iedereen, ongeacht rang of stand en dit door middel van een 
multidisciplinair aanbod onder één dak, met aandacht voor zowel actieve gezondheidszorg als 
preventieve acties.  
 
We zijn momenteel op zoek naar voltijds (38u/38u) 

 
KINESITHERAPEUT 

 
Taken en competenties 
 
Je staat in voor de kinesitherapeutische behandeling in nauw overleg met de huisarts. 
Het centrum heeft een gemengde populatie met grote aandacht voor kansarmoede. Je kan 
zelfstandig werken en wekelijks terugkoppelen tijdens interdisciplinaire overlegmomenten. Je 
registreert en houdt de opvolging van je behandeling bij in een medisch dossier. 

 
Profiel 
 

- Minimaal opleiding bachelor kinesitherapie en in het bezit van een riziv-nummer 
- Kennis van Frans en Engels (noties van andere talen is welkom). 
- In teamverband kunnen werken. 
- Open geest naar andere culturen en kansengroepen toe. 
- Zich kunnen vinden in de missie en visie van een wijkgezondheidscentrum 
- Emancipatorische visie in de samenwerking met de patiënten  geloof in de 

(veer)kracht van mensen en de eigen versterkende rol hierin. 
- Interesse in Evidence-Based werken 
- Het halen en behouden van accreditatie op basis van wetenschappelijke vorming 

 
Wij bieden 
 

- Een voltijds contract (38u/38u) van onbepaalde duur (minder uren zijn 
bespreekbaar) 

- Start indiensttreding in onderling overleg te bepalen 
- Een vast loon via bediendenstatuut binnen  PC 330. 
- Uurrooster bespreekbaar. De werkuren op weekdagen tussen 8u en 19u. 
- Inbedding in een multidisciplinair team 
- Je komt terecht in een team met nog 3 andere kinesitherapeuten. 
- Een aangename en leerrijke omgeving. 

 
Praktische organisatie 
 

- Het beschikken over een eigen vervoermiddel is noodzakelijk. Uw voertuig is tijdens 
dienstverplaatsingen omnium verzekerd.  
Ook de mogelijkheid om huisbezoeken met de fiets te doen. 

- Plaats tewerkstelling: zowel in het Daenshuis (Sinte Annalaan 41 bus 3, Aalst) als in 
site De Oever (Albrechtlaan 117, Aalst). 

 
Voor meer informatie en kandidaatstelling 
Sighile Buyle, zorgcoördinator, tel. 053/78 10 16 
Solliciteren  via e-mail met motivatiebrief en Curriculum Vitae naar  
ikwilwerken@daenshuis.be  mededeling: vacature kinesitherapeut 
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