Groepspraktijk, Maison Médicale le 35, verhuist binnenkort naar een nieuwe locatie met de
mogelijkheid om een breed aanbod aan medische en paramediche zorgen aan te bieden.
Vandaar dat wij op zoek zijn naar een tweetalige kinesist, werkzaam op zelfstandige basis.
Wijkgezondheidscentrum ‘le35’ is gelegen in de Noordwijk op wandelafstand van het Noordstation.
Nieuw adres: Destouvellesstraat 35 in 1030 Schaarbeek.
Alle info over onze groepspraktijk vind je op de website www.mmle35.be
Het team bestaat momenteel uit één coördinator, huisartsen, diëtiste, één halftijds kinesist en
administratief- en onthaal medewerkers. Wij werken niet volgens het forfaitair betalingssysteem.
Toegankelijkheid en multidisciplinair samenwerken staan centraal in ons zorgconcept. Gezondheid is
meer dan enkel een individuele en curatieve aangelegenheid. Daarom bouwen wij ook een
preventieve en buurtgerichte werking uit.
Wij zoeken paramedici ( kinesist, logopedist, psycholoog, osteopaat, bewegingscoach…) voor één of
meerdere halve dagen per week.
Alle beroepsbeoefenaars werken op zelfstandige basis en betalen een vaste geïndexeerde bijdrage
per halve dag. Deze bedraagt voor de paramedici 80€ per maand voor één halve dag of 1/10.
Maandelijkse aanwezigheid op de teamvergadering is vereist.
Profiel
• Je bezit een master diploma in de kinesitherapie
• Je bent geconventioneerd
• Je beschikt over RIZIV-nummer (we werken via derde betaler)
• Je bent tweetalig Nederlands-Frans, andere talen zijn een pluspunt
• Je onderschrijft de visie van ons wijkgezondheidscentrum
• Je bent leergierig en bereid om je verder te ontwikkelen en te ontplooien
• Je kan autonoom werken en hebt een goed organisatievermogen.
• Je kan met groepen werken
• Je beschikt over een hoog probleemoplossend vermogen.
• Je bent communicatief, sociaal vaardig en collegiaal.
• Je hebt zin voor initiatief en werkt graag in teamverband.
• Je bent integer, discreet en je hebt een hart voor de patiënten en collega's.
• Je beschikt over basis ICT-kennis (Word-Excell-EMD)
• Je hebt een open geest
• Je bent geïnteresseerd in gezondheid in al zijn facetten.
• Je hebt een ruime belangstelling voor het sociale en voor de mens in een uitsluitingssituatie.

• Je wil werken met mensen in armoede
• Je bent bereid tot samenwerking met verschillende disciplines
• Je bent bereid tot verdere scholing en vorming
Wij bieden
• Een samenwerkingscontract van onbepaalde duur voor minstens een halve dag per week.
• Een boeiende en aangename werksfeer op een zeer mooie locatie.
Hoe solliciteren? Stuur uw motivatiebrief en CV naar Lieve Vande Putte : lvandeputte@gmail.com
of bel naar 0485 16 77 04

