
BEN is de nieuwe klinkende naam van Woonzorgnetwerk Vincenthove 
Roeselare en Open Kring vzw Ardooie. Voortaan treden we onder één 
naam naar buiten. BEN Woonzorgnetwerk is op zoek naar een nieuwe 
medewerker. 

  

BEN Woonzorgnetwerk werft aan : 

EEN KINESITHERAPEUT (M/V/X) 
  

Jouw profiel 

● Je beschikt over een diploma van bachelor of master in de 
kinesitherapie. 

 
Jobgerelateerde competenties 

● Het geschikte fixatie-, immobilisatiemateriaal bepalen en 
aanbrengen  

● De werking van de toestellen controleren 

 De onderhoudsdienst en/of de verantwoordelijke informeren bij 
problemen 

● De kinesitherapeutische sessie organiseren en aanpassen 

● De noden van de persoon met zorgbehoefte identificeren en infor-
matie uitwisselen (huidige behandelingen, medische anteceden-
ten, radiografieën, ...) 

● Medisch-administratieve documenten invullen en werken conform 
de regelgeving 

● Preventief handelen (primair en secundair) 

● Het therapeutisch plan uitwerken en de behandeling bepalen 
naargelang de leeftijd, de aandoening en de activiteit van de 
persoon met zorgbehoefte 

  



Persoonsgebonden competenties 

● Over leervermogen beschikken 

● Regels en afspraken nakomen 

● Zin voor nauwkeurigheid hebben 

● Samenwerken als een hecht team 

● Resultaatgerichtheid 

● Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 
(flexibiliteit) 

● Klantgerichtheid 

● Contactvaardig zijn 

● Zelfstandig werken 
 
Aanbod 

● Een sectorconforme wedde (IFIC) 

● De arbeidsduur (uren per week) is bespreekbaar 
 
Vereiste studies 

● Bachelor of Master in de kinesitherapie 
 
Werkervaring 

● Beperkte ervaring (< 2 jaar)  
 
Talenkennis 

● Nederlands (zeer goed) 
 
Contract 

● Vaste job, contract van onbepaalde duur 

● Deeltijds - 19 uur per week in 5-dagenweek 

● Dagwerk 
 
Plaats van tewerkstelling 

● Kortrijksestraat 58, Ardooie  



 
Waar en hoe solliciteren ? 
Met CV en motivatiebrief : 

● Via e-mail : 
steven.vancraeynest@benwzn.be 

● Via de Post : 
BEN Woonzorgnetwerk 
T.a.v. Dhr. Steven Vancraeynest 
Dokter Delbekestraat 27  -  8800 Roeselare 

● Contact : 
Dhr. Steven Vancraeynest 
Tel. 051 23 17 78 

BEN Roeselare 

Dokter Delbekestraat 27 

8800 Roeselare 

 

BEN Ardooie 

Kortrijksestraat 58 

8850 Ardooie 

 


