OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN JETTE
Oproep tot kandidaturen:
Selectie van een kinesitherapeut (m/v)
22.04.2014

Het OCMW van Jette dat de selectieprocedure voor de aanwerving van een kinesitherapeut
(m/v) onder contract voor onbepaalde duur en met halftijdse prestaties voor de dienst
Zorgen van het rusthuis IRIS wordt ingesteld. Vermoedelijke datum van indiensttreding:
01.06.2014.
De kandidaturen dienen tegen ontvangstbevestiging binnengebracht te worden bij de
dienst HRM ten laatste op 09.05.2014.
Opdracht
Bijdragen aan het herstel van het vermogen en autonomie van elk bewoner lijdende aan
pijn en/of aan aantasting van het locomotorisch en/of ademhalings- en/of cardiovasculair
stelsel. Bijdragen tot het algemeen welzijn van de bewoners en toezien op de ontwikkeling
van een kwaliteitsgerichte paramedische dienst conform de strategische objectieven en
doeleinden van het R.O.-R.V.T.
Taken
 In staat zijn om de medische voorgeschreven handelingen van kinesitherapie uit te
voeren;
 In staat zijn om te werken voor het onderhoud en herstel van de autonomie van de
bewoner;
 Zorgen voor de preventie van doorligwonden;
 Beheer van speciale apparatuur;
 Deelnemen aan de multidisciplinaire vergaderingen;
 Verrichten van de administratieve werkzaamheden die verband houden met de followup van de patiënt;
 Een logistieke ondersteuning verlenen aan de dienst;
 De van kracht zijnde procedures, normen en reglementen respecteren net zoals de
deontologische principes;
 …

Profiel
Houder zijn van het diploma van kinesitherapie;
Kennis van de informaticakennis;
Bij voorkeur houder zijn van een taalbrevet (artikel 8 en 10) afgeleverd door de dienst
Selor; In het NL/FR kunnen communiceren.
Werkervaring in een rusthuis hebben is een pluspunt.
Contract
Aanwerving onder contract van onbepaalde duur met halftijdse prestaties.
Vermoedelijke datum van indiensttreding op 01.06.2014.
Weddeschaal niveau BH1 + mogelijkheid van overname van het aantal relevante
dienstjaren + maaltijdcheques + terugbetaling van het openbaar vervoer + opleidingen.
Kandidaturen (cv en motivatie brief) en kopie van het diploma op te sturen naar:
examen.cpasjette@publilink.be of de dienst HRM/OCMW van Jette, Sint-Pieterskerkstraat
47-49, 1090 Brussel
De kandidaturen moeten ten laatste op 09.05.2014 (postdatum) binnen zijn.
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