
 Home Sint-Franciscus is een ambitieus woonzorgcentrum in 
Kluisbergen.  Wij bieden kwaliteitsvolle woonzorg aan. Samen met 

150 medewerkers en vrijwilligers werken we elke dag met een hart 
voor ouderen aan een warme zorg- en dienstverlening voor een 

130-tal bewoners en gebruikers.   
Meer informatie via www.cura-z.be 

Vacature Kinesitherapeut 
Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur : deeltijds of voltijds  
 
  

Wie zoeken wij? 

Je hebt goesting om bewonersgericht te werken binnen een organisatie die focust op 
aangenaam wonen en leven. Je sterkte zit in je flexibiliteit en je warme omgangsvormen tijdens 
het dagelijkse werk en in het punctueel opvolgen van de specifieke taken.   
 

Waar neem je een actieve rol in op? 

- Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kinesitherapeutische handelingen met als 
uitgangspunt: het stimuleren van de autonomie van de bewoner 

- Je hebt bijzondere aandacht voor de mobiliteit en het comfort van de bewoners 

- Je maakt deel uit van een multidisciplinair woonzorgteam, zorgt voor een optimale 
samenwerking met de andere disciplines van de organisatie en voert een goede 
communicatie 

Jouw profiel: 

- Je hebt een master kinesitherapie behaald 

- Je bent flexibel en je hebt interesse in de leefwereld van ouderen 

- In de uitoefening van je opdrachten, werk je nauw samen met de collega’s, neem je deel  
aan multidisciplinair overleg en respecteer je de regels van de deontologie 

Ons aanbod: 

- Werken binnen een dynamische organisatie met aandacht voor een waarden gedreven  en 
kwalitatief dienstverleningsaanbod 

- Een boeiende functie die initiatief en eigen inbreng verwacht, met ontwikkelingskansen om je 
inhoudelijke expertise uit te bouwen en je persoonlijk te ontplooien 

- Salaris volgens IFIC-barema en extra-legale voordelen 

Wat zoek jij? 

Herken je jezelf in deze omschrijving?  Neem dan snel contact op voor een gesprek. 
We bieden een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur; deeltijds of voltijds, afhankelijk van 
uw mogelijkheden.  Bij de start kan je rekenen op een collega die je onthaalt en mee 
ondersteunt.  Je arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de afspraken in de sector. 
 
Interesse?   
Mail ons een motivatiebrief en beknopt CV naar solliciteren@homestfranciscus.be.   
Indien we je kandidatuur weerhouden, bellen we je op voor een gesprek. 


