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KINESITHERAPEUT - Psychomotorisch therapeut 
 

Revalidatiecentrum Het Veer – Sint-Niklaas 

 

Functieomschrijving 
 

 behandeling van kleuters (3-6 jaar) , onderzoek en behandeling van adolescenten (10j -18j) met 

autismespectrumstoornissen , A.D.H.D , gedragsproblemen , mentale beperking, motorische 

coördinatiestoornis,... 

 trainen van activiteiten , participatie individueel en in groep 

 trainen van mobiliteit en bewegingsfuncties 

 lid van een multidisciplinair team en zorgen voor doorstroming van relevante informatie 

 samenwerken met ouders en/of andere bij het kind/jonger betrokken diensten 

 opstarten en up-to-date houden van eigen patiëntendossiers 

 instaan voor aanverwante administratie ( verslaggeving) 

Profiel 
 goede communicatieve vaardigheden 

 sterk in samenwerken met ouders 

 kennis van het biopsychosociaal model (ICF) is een pluspunt 

 teamspeler en intiatiefname 

Jobgerelateerde competenties 
 Psychomotorische testen afnemen De door onderzoek verzamelde informatie analyseren (klinische 

symptomen, motivatie, ...)  

 De medisch-administratieve documenten invullen  

 Het therapeutische project en de interventies uitwerken Communiceren met de persoon met 

zorgbehoefte en de arts  
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Persoonsgebonden competenties 
 Klantgerichtheid 

 Resultaatgerichtheid 

 Plannen (= ordenen) 

 Creatief denken (Inventiviteit) 

 Contactvaardig zijn 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

 Omgaan met stress 

 Zelfstandig werken 

 Leervermogen hebben 

 Samenwerken als hecht team 

Aanbod 
 Startdatum 01/09/2019 

 vergoeding barema paritair comité 330, algemene ziekenhuizen 

 gratis treinvervoer van en naar het werk 

Plaats tewerkstelling 
 

Het Veer, revalidatiecentrum  

Kazernestraat 35A  

9100 SINT-NIKLAAS  

 

Vereiste studies 
 Master Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie  

 Prof. bach. Ergotherapie  

Werkervaring 

 Minstens 2 jaar ervaring 

Talenkennis 

 Nederlands (goed)  

Contract 
 Vaste Job 

 Contract van onbepaalde duur 

 Deeltijds - 28 uren per week, te presteren in 4 dagen  

 

Waar en hoe solliciteren? 
Via e-mail: directie.reva@hetveer.be  

Per brief  
Per telefoon: 03/776.63.19  

Contact: Dhr. Dirk florin  

 

Het Veer, revalidatiecentrum  
Kazernestraat 35A, 9100 SINT-NIKLAAS  

Sollicitatiegesprek met de directie en met het diensthoofd  
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