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KINESITHERAPEUT (M/V) – DEELTIJDS (HOVE) 

 

Het Multi Functioneel Centrum Ritmica is op zoek naar een gedreven kinesitherapeut(e) om het 

kineteam te vervolledigen. Het kineteam staat in voor therapie gericht op grove motoriek en 

revalidatie en ondersteuning wat betreft orthopedische hulpmiddelen.  

 

Gezocht profiel 

Je bent kinesitherapeut, kan vlot werken in teamverband en je hebt een flexibele werkhouding. 

Je werkt graag met kinderen met een (neuro)motorische problematiek en/of een 

autismespectrumstoornis, zowel individueel als in kleine groep. Je hebt ervaring in fysieke 

revalidatie. 

 

Vereiste studies:  

» Master in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie, afstudeerrichting pediatrie 

Talenkennis: NEDERLANDS (zeer goed)  

Werkervaring: ervaring is wenselijk  

 

Jobgerelateerde competenties 

• Je kan een handelingsplan op maat van de cliënt uitdenken op basis van observaties en 

testafnames en selecteert de gepaste kinesitherapeutische methodes en hulpmiddelen.  

• Je kan een veilige basissfeer creëren binnen je therapie, met voldoende structuur en 

uitdaging.  

• Je houdt van samenwerken en kan goed werken in een multidisciplinaire setting.  

• Je kan je werk zelfstandig organiseren en tijdig afwerken.  

• Je kan reflecteren over eigen handelen en op een constructieve manier omgaan met 

feedback. 

• Je volgt de evoluties op het werkveld, je hebt kennis van de bestaande aanpassingen voor 

kinderen met motorische beperkingen.  
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Aanbod  

• Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 

• Tijdregeling: 30/40 uren 

• Verloning conform wettelijke barema's van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen 

met een Handicap)  

• Plaats tewerkstelling: WOUWSTRAAT 44 - 2540 HOVE , KASTEELSTRAAT 28 – 2540 HOVE  

• Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine 

of handicap.  

 

Voordelen 

• MFC Ritmica is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer en voorziet fietsvergoeding 

• Elektrische fietsen zijn voor dienstverplaatsingen beschikbaar, rekening houdend met de af te 

leggen afstand 

• Wij werken in een groen kader, onder het motto "leer, lach, leef"  

• Opleiding en coaching op de werkvloer 

Meer weten over Ritmica? Neem gerust een kijkje op onze website www.ritmica.be 

 

Verder verloop van aanwervingsprocedure 

 

Solliciteren mogelijk tot en met maandag 3 januari 2022. E-mail je motivatie en CV naar 

jobs@ritmica.be, t.a.v. Jokke Rombauts. Gesprekken zullen doorgaan in de week van 10 januari.  

 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Anne Van der Weyden, teamcoördinator 

therapeutenteam, via het nummer 03/460 11 50. 

 

 

Startdatum: maandag 24 januari 2022 
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