
OCMW Temse is een dynamische organisatie die met een 300-tal 

medewerkers en een breed aanbod aan diensten en instellingen 

een belangrijke plaats inneemt in het welzijns- en zorgaanbod van 

de gemeente Temse. Wij zijn op zoek naar: 

Kinesistherapeut(e) –A1a-A3a/BV1-BV3 

Hoofddoel van de functie: 

Het mede behartigen van het totale welzijn van de bewoners door hen fysisch zoveel als mogelijk in 

staat te stellen mobiel en zelfredzaam te leven. 

Functie-omschrijving: 

t.a.v. bewoners : 

- het verstrekken van kinesitherapeutische behandelingen aan de bewoners afgestemd op de 

verschillende typische ouderdomsaandoeningen 

- toepassen van ADL-training (Activiteiten Dagelijks Leven) 

- onderzoeken en inschatten van de mentale en psychische mogelijkheden van de bewoners 

i.v.m. ADL en kiné 

- verstrekken van informatie aan en bespreking van de behandeling met de familie van de 

bewoner 

t.a.v. artsen : 

- het voeren van besprekingen met de verschillende artsen van de bewoners m.b.t. het 

richten, aanpassen en evalueren van behandelingen 

t.a.v. collega's binnen de woonzorgcentra : 

- opstellen van dag- en weekschema's m.b.t. behandelingen en activiteiten 

- actief deelnemen aan de teamvergaderingen 

- samenwerking in overleg 

- advies en vorming geven aan het verpleegkundig en verzorgend personeel m.b.t. o.a. hef- en 

tiltechnieken 

t.a.v. andere diensten/instellingen binnen het OCMW : 

- samenwerking en collegialiteit 

- bestellen van benodigd verbruiksmateriaal, gebruiksmateriaal en apparatuur via de centrale 

aankoopdienst en/of centraal magazijn 

t.a.v. de hoofdverpleegkundige(n) WZC : 

- signaleren van noden, behoeften en tekorten, vastgesteld tijdens het werken met de 

bewoners 

 

 



Functie specifiek Profiel: 

- Je hebt een diploma bachelor revaliatiewetenschappen en kinesitherapie OF bachelor 

kinesitherapie OF master in de kinesitherapie 

- Er is geen werkervaring vereist, schoolverlaters kunnen ook solliciteren 

- Je hebt een degelijke beroepskennis 

- Je hebt een affiniteit voor ouderen (bewoners woonzorgcentra) 

- Je bent leergierig en leert vlot nieuwe technieken en vaardigheden 

- Je bent een teamplayer maar kan ook zelfstandig werken 

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden en kan je vlot uitdrukken in het Nederlands. 

- Je neemt verantwoordelijkheid en innoveert 

- Je staat stevig in je schoenen en treedt kordaat op in moeilijke situaties 

- Je kan organiseren en planmatig werken 

- Je kan goed luisteren 

- Je bent bereid tot het volgen van opleidingen 

Algemeen profiel 

- Klantvriendelijke, dienstverlenende en oplossingsgerichte houding t.o.v. de burger. 

- Positief imago van het OCMW en actieve betrokkenheid meedragen en uitstralen. 

- Zelfstandig, correct en snel uitvoeren van opgelegde taken. 

- Elementaire kennis van de structuur en werking van het OCMW. 

- Zich loyaal kunnen opstellen als deel van een dienst en de gehele organisatie met respect 

voor de beleidsorganen en de hiërarchische lijn. 

- Flexibiliteit : zich kunnen aanpassen aan wijzigingen in de organisatie, de opdrachten en de 

werkregeling. 

- Polyvalentie en inzetbaarheid : de bereidheid en capaciteit om in te springen in verwante 

functies. 

- Tact, discretie, integriteit en respect voor het beroepsgeheim. 

- Zin voor orde en netheid. 

- Samenwerking, teamgeest, kennis ten dienste stellen van anderen. 

Aanbod: 

- 4/5de contract bepaalde duur (in afwachting van de aanleg van een wervingsreserve) 

- Aangename werksfeer en werkzekerheid 

- Maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst), fietsvergoeding, 

vrijstelling arbeidsprestaties in het kader van de eindeloopbaanproblematiek vanaf 45 jaar, 

26 vakantiedagen ( voor volledig jaar, vakantiedagen worden toegekend o.b.v. het lopende 

jaar) 

- Verloning volgens barema’s openbare sector (A1a-A3a/BV1-BV3, afhankelijk van diploma) 

Interesse? 

U bezorgt ons zo snel mogelijk of uiterlijk op 28/02/2017 volgende documenten (per post of per e-

mail, datum poststempel of datum e-mail telt), vermeldt in het onderwerp van de e-mail of 

vooraan op de omslag Kandidatuur Kinesitherapeut: 



 Motivatiebrief 

 Curriculum Vitae 

 Kopie van diploma 
 

Postadres: E-mailadres: 

OCMW-Temse 
t.a.v. Personeelsdienst Nine Van Den Bosch 
Kouterstraat 1 
9140 Temse 

info@ocmwtemse.be 

 

Bijkomende info betreffende de jobinhoud kan u bekomen bij Marc Pincé (03/897 96 85 ). Andere 

info kan u bekomen bij de personeelsdienst, tel. 03/710.25.34 (Nine Van Den Bosch). Indien uw 

kandidatuur weerhouden wordt, zal u zo snel mogelijk worden uitgenodigd voor een gesprek. 
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