
 

  

vzw AMATE is een groep van 5 woonzorgcentra (’t Huizeken van Nazareth en Het Gouden 
Anker in Antwerpen, Onze-Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven, Sint-Jozef in Lier en 
Amandina in Wuustwezel). AMATE biedt kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar 
bewoners ten einde de missie ‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.  
Voor een eerste kennismaking met AMATE, consulteer www.amate.be . 

Naast de woonzorgcentra maken ook de kinderdagverblijven Beata deel uit van de groep. 

Voor onze campus Amandina in Wuustwezel, zijn wij op zoek naar een: 

 

KINESITHERAPEUT – 11,4u of 19u of 28,5u/week 

 

FUNCTIE 
  

Als kinesitherapeut detecteer je de behoeften aan beweging, mobilisatie en revalidatie van 

de bewoner. Je stimuleert de mobiliteit en fysieke activiteit evidence based, op maat van de 

bewoner en in multidisciplinaire samenwerking . Je staat in voor de planning en evaluatie 

van de kinesitherapeutische zorg. 

 

Professionaliteit en de bewoner laten wonen, leven, genieten, zonder zorgen staan centraal. 
 

PROFIEL 

 
 Je bent in het bezit van een professionele bachelor kinesitherapie; 
 Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring, ervaring in de ouderenzorg is een 

troef; 
 Je ontwikkelt een evidence-based tilbeleid en staat in voor de uitrol en verankering 

hiervan; 

 Je leert de medewerkers technieken aan om handelingen op een pijnvrije manier te 

laten verlopen;  

 Je stelt een kinesitherapeutisch bewonersdossier op dat geïntegreerd wordt in het 

elektronisch dossier;  

 Je staat in voor aankoop van de hulpmiddelen; 

 Je organiseert en stimuleert het volgen van groepslessen ter bevordering van de 

mobiliteit en fysieke activiteit; 

 Je ontwikkelt een evidence-based beleid rond lig- en zitcomfort en staat in voor de 

uitrol en verankering hiervan; 

 Je informeert de bewoner steeds over de meerwaarde van de oefeningen. 

 Je werkt deskundig en empathisch conform de belevingswereld van de bewoner ; 

 Je gaat op een discrete en respectvolle manier om met informatie; 

 Je bent flexibel, conform de noden van de bewoner en organisatie; 

 Je fungeert goed in een multidisciplinair team; 
 Je bent communicatief vaardig; 
 Je bent gemotiveerd en zet je met hart en ziel in voor onze bewoners. 

http://www.amate.be/


 

  

 

ONS AANBOD 

 Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een 
dynamische werkomgeving en groeiende sector; 

 Een contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot contract onbepaalde duur; 
 Een competitief loon volgens de geldende barema’s; 
 Na 6 maanden dienst maaltijdcheques (€7); 
 Gratis hospitalisatieverzekering; 
 Gezinsvriendelijk uurrooster. 

 

INTERESSE? 

E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Dhr. Ivo Leyssens – Directeur Amandina – 
ivo.leyssens@amate.be   

 

 


