
 

 

DE MATCH VAN JE LEVEN ?  
In WZC Keyhof  is kwalitatieve ouderenzorg geen droom.  

Bewoners wonen hier met 8 samen in een woning. Het dagelijkse leven en de zorg zijn afgestemd op de 
wensen, noden en gewoontes van de bewoners. Wat zo typisch is in Keyhof: de hechte samenwerking met 

collega’s en de ruimte voor eigen talent en initiatief. Want net dat maakt dat medewerkers hun job hier 
graag en goed doen. En daar draait het om. Tevreden collega’s zorgen immers voor gelukkige bewoners!   

Maakt deze visie jou ook zo benieuwd? Fantastisch, want wij zoeken: 

Een kinesitherapeut (50%) 

(contract onbepaalde duur vanaf half juni 2022) 

 
De uitdaging 

✓ Je zet je expertise als kinesitherapeut in voor de ondersteuning van bewoners met diverse zorgnoden. 
✓ Je bent deskundige in comfortzorg en draagt dit graag uit naar collega’s. 
✓ Je creëert voor bewoners een fijn woonklimaat en stimuleert hen in zelfredzaamheid en mobiliteit. 
✓ Je werkt samen met het team  van de woning aan een optimale zorgverlening voor de bewoners.  
 
Jouw profiel 
✓ Je plant en organiseert je werk zelfstandig.  
✓ Je werkt vlot samen in een team en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
✓ Je bent master in de kinesitherapie. 
✓ Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, je kwaliteiten, passies en talenten.  
✓ Respect – Leren – Zorgen zitten in de genen van alle medewerkers van Woonzorgnet-Dijleland.  
 
Ons aanbod 
✓ Een aantrekkelijke verloning volgens wettelijke barema’s met overname van anciënniteit. 
✓ Maaltijdcheques, groepsverzekering, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer. 
✓ Een dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, humor en collegialiteit. 
✓ Een omgeving waar je fouten mag maken, waar je altijd bijleert. 
✓ Ruimte voor initiatief en doorgroeimogelijkheden: WZC Keyhof werkt samen met De Wingerd, Dijlehof en ter 

Meeren  aan kwaliteitsvolle ouderenzorg in de regio.  
 
 

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 info@keyhof.be 

We kijken naar je uit! 
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