Centrum Ganspoel is een gespecialiseerd centrum voor
begeleiding, zorg en ondersteuning van kinderen,
jongeren en volwassenen met een visuele en/of
meervoudige beperking.

Diensthoofd kiné

Contract onbepaalde duur 75%

Profiel:
-

Je beschikt over sterke leiderschapscapaciteiten en hebt minstens 3 jaar (relevante)
leidinggevende ervaring
Je kan samenwerken binnen een multidisciplinaire context en hebt hiervoor de
nodige aandacht
Je beschikt over een goed organisatievermogen
Je werkt vanuit een duidelijk kader met oog voor de mensen in uw team
Je bent communicatief
Je hebt zin om aan de slag te gaan met een team in verandering

Opleiding:
-

-

Je beschikt over een diploma in de revalidatiewetenschappen, in een
(para)medische, pedagogische of psychologische richting, management in de
gezondheidszorg,… bij voorkeur een masteropleiding of gelijkwaardig door ervaring
Ervaring binnen een multidisciplinaire setting, gehandicaptenzorg of met kiné is een
meerwaarde.

Functie:
-

-

-

Je staat in voor de dagelijkse leiding van de kinesitherapeuten en de subteams
(evaluatie, opvolging/sturing, coaching,…)
Je leidt de vergaderingen van de subteams en beheert en plant de inzet van de
beschikbare therapie uren.
Je leidt het traject m.b.t vormgeven aan de visie rond kinesitherapie binnen het
centrum, in een multidisciplinair kader, met aandacht voor alle aspecten van deze
werking.
Je coördineert de inhoudelijke overlegmomenten.
Je zorgt voor een goede afstemming met de andere
verantwoordelijken/coördinatoren binnen het multidisciplinaire team en binnen de
medische dienst
Je werkt samen met de andere stafleden het beleid uit op de medische dienst.
Je bent aanspreekpunt voor de individuele collega’s.
Je maakt de brug tussen de dienst kiné en de andere disciplines
Je rapporteert rechtstreeks aan de coördinerend arts – diensthoofd medische dienst

Voor meer info kan je terecht bij Geertrui Peirens of Sarah Tobback
Gelieve je kandidatuur schriftelijk te richten aan de algemeen directeur, Sarah Tobback ten
laatste op 17 augustus 2018.
Centrum Ganspoel zal deze vacature, met oog voor diversiteit, invullen door de
kandidaat met het meest geschikte profiel. Wij bieden je een uitdagende leeromgeving
in een sfeer van respect en verantwoordelijkheid.

