
 

DE MATCH VAN JE LEVEN?  
WZC DIJLEHOF is gelegen in het hartje van Leuven: met de fiets of het openbaar vervoer ben je hier 

in een wip. Je job graag doen, daar draait het hier om. Want tevreden collega’s zorgen voor gelukkige 

bewoners! We luisteren daarom graag naar wat jij belangrijk vindt. Een warme werksfeer, met 

respect voor bewoners, collega’s en alle betrokkenen. Daar gaan we samen voor.  

Een onmisbare kinesitherapeut  

(vervanging 28/03/2022 - 31/05/2022 - halftijds)  

De uitdaging 

We  wensen samen te werken met een enthousiaste medewerker (m/x/v) voor volgende taken: 
✓ Kwalitatieve, persoonsgerichte behandelingen bij de eerder zwaar hulpbehoevende bewoner 
✓ Oog voor lig- en zitcomfort 
✓ Flexibele samenwerking met verschillende disciplines 

 
Profiel  
✓ Je behaalde minimum een bachelor kinesitherapie en hebt een hart voor werken met ouderen 
✓ Je combineert jouw vakbekwaamheid met een probleemoplossende en besluitvaardige instelling  
✓ Je communiceert vlot met bewoners, collega’s, artsen, coördinatoren ..  
✓ Je bent doordrongen van de interdisciplinaire visie. Daarom houd je rekening met ieders 

deskundigheid, adviseer je jouw collega’s waar nodig, en ga je positief om met feedback van derden 
✓ Je draagt net als alle medewerkers van Dijlehof zorg, respect en leren hoog in het vaandel 
 
Ons verhaal 
✓ ‘Een totaalplaatje van respect, vriendelijkheid en empathie’. 
✓ ‘Iedereen kent hier iedereen, ik ervaar geen onderscheid tussen de verschillende functies.’   
✓ ‘Ik krijg hier echt voldoende ruimte en kansen om te leren en te groeien.’     
✓ ‘Een eerlijke werkomgeving waar iedereen elkaar respecteert en er ook samen gelachen wordt.’ 
✓ ‘Elke dag is anders en met een goede teamspirit komen we ook drukke dagen vlot door.’ 

 
Aanbod 
✓ Een vervangingsovereenkomst  
✓ Overname van relevante anciënniteit.  
✓ Een aantrekkelijke verloning volgens wettelijke barema’s. 
✓ Extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding. 
✓ Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, humor en collegialiteit. 
✓ Ruimte voor initiatief en persoonlijke groei. 

 

Is er een match?  

Heb je interesse? Wil je meer weten? Wil je eens een dag proefdraaien? 

Aarzel niet, maak een afspraak en neem vandaag nog contact met ons.  

Mail je kandidatuurstelling naar ingrid.vanthuyne@dijlehof.be  

Want we hebben jou nodig en kijken naar je uit! 

mailto:ingrid.vanthuyne@dijlehof.be

