
 

VACATUREBERICHT 

Het Kinecentrum, Stationsstraat 28 2950 Kapellen is een bloeiende praktijk waar 
verschillende zelfstandige therapeuten hun patiënten behandelen. We zijn een praktijk in 
volle expansie en zoeken vanaf juni/juli nieuwe collega’s met kennis in manuele therapie, 
oefentherapie, pre-en postnatale kine en/of lymfedrainage. 

Wil jij deel worden van een enthousiaste groep collega’s die er elke dag staat? Dan ben 
jij de zelfstandig kinesitherapeut die we zoeken voor een vacante betrekking. 

Jobinhoud 

Je staat in voor de kinesitherapeutische behandeling van patiënten bij voorkeur in het 
Kinecentrum, maar ook tijdens huisbezoeken of in een externe therapieruimte op locatie 
in de regio Kapellen (Antwerpen). 

Je bent erkend kinesitherapeut en hebt een goede kennis van bepaalde deelgebieden van 
de kinesitherapie zoals manuele therapie en oefentherapie neurologische revalidatie. Je 
behandelt je patiënten zelfstandig, maar kan rekenen op coaching door ervaren collega’s. 
 
Je wil meewerken aan het verder uitbouwen van de filosofie van het Kinecentrum, waarin 
topkwaliteit op vlak van kine en revalidatie centraal staan. Je houdt van verbetering en 
vernieuwing. Daarvoor krijg je een goede uitgeruste oefenruimte met moderne 
materialen en high-tech apparatuur ter beschikking. 
 
Je eigen inbreng is een meerwaarde en je specialiseren in bepaalde therapieën (manuele 
therapie, littekentherapie, lymfedrainage…) wordt aangemoedigd zolang zij kaderen in de 
filosofie van het Kinecentrum. Je schoolt je geregeld bij en blijft op de hoogte van actuele 
tendensen in het vakgebied.  

Je rapporteert aan je collega’s in het centrum over onderzoeken, behandelingen en 
evoluties van de aan jouw toevertrouwde patiënten. Het patiëntendossier hou je 
nauwkeurig bij. Je werkt daarvoor met een softwarepakket, bepaald door het 
Kinecentrum. 
 
Je agenda beheer je online in overleg met de centrumcoördinator, die tevens je coach is. 
Je werkuren (ongeveer 25-30u/week om te starten) situeren zich tussen 8 en 20u. 
Daarnaast ben je bereid om in een beurtsysteem met je collega’s tijdens het weekend en 
op feestdagen mee de continuïteit van behandelingen bij kwetsbare patiënten – die in 
behandeling zijn van één van de andere therapeuten van het Kinecentrum - via 
huisbezoeken te waarborgen.  
 
Vereisten 

Je bezit een officieel door de Vlaamse en/of Federale overheid erkend diploma van 
(of gelijkwaardig aan): 
  - master (licentiaat) in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie,  
  - of master (licentiaat) in de kinesitherapie, 
  - of bachelor (gegradueerde) in de kinesitherapie. 
 
Je bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en stressbestendig. Je hebt een verzorgd en 
sportief voorkomen en hebt oog voor detail. 
 
Je hebt aantoonbare interesse in de job en indien mogelijk heb je reeds ervaring in 



lymfedrainage. Zit je momenteel in een afstudeertraject aan de universiteit, dan mag jij 
je ook kandidaat stellen. We vernemen dan graag waar je stages gelopen hebt en welke 
specialiteiten je voorkeur hebben. 

Je kan zelfstandig werken in een multidisciplinaire omgeving en bezit sterke 
communicatieve, sociale en technische vaardigheden. Je bent een teamplayer die flexibel 
en dynamisch ingesteld is en die de geldende regels en filosofie van het centrum 
respecteert.  

Je bent – indien nodig - bereid om in te springen voor je collega’s uit het centrum. Je 
bent mee verantwoordelijk voor het algemeen beheer van het Kinecentrum en voert 
daarvoor, samen met je collega’s, bepaalde algemene taken uit. 

Je kan je makkelijk verplaatsen, bij voorkeur met je eigen wagen, voor huisbezoeken in 
een ruime regio rond Kapellen. 
 
Je bent erkend door het RIZIV en bezit de juiste diploma’s en attesten, een eigen 
beroepsverzekering, … (Voor afstudeerders wordt deze voorwaarde ingevuld na hun 
diplomering). 

Loon 

Je werkt als zelfstandige kinesist (niet-geconventioneerd) volgens de tarieven die 
bepaald worden door het Kinecentrum. Je draagt bij tot de algemene kosten. 
We voorzien voor jou een voorbehouden parkeerplaats nabij het centrum. 
 
Plaats tewerkstelling 

Kinecentrum | Kine Gorremans – Bauwens BVBA 
Stationsstraat 28 2950 Kapellen | tel 03 430 64 30 

 
Solliciteren 

Heb je interesse, solliciteer dan via mail naar jan.gorremans@telenet.be waarin je kort je 
motivatie toelicht. Vergeet je CV niet bij te voegen.  
We verwachten je bericht voor 1 mei 2021. 


