
 

 
 

Buurtgezondheidscentrum Althea vzw  
 
Het Buurtgezondheidscentrum Althea is een multidisciplinaire praktijk met huisartsen, 
verpleegkundigen, kinesisten,  administratie en onthaal. Wij staan in voor kwaliteitsvolle 
eerstelijns gezondheidszorg en werken met het forfaitaire betalingssysteem. Voor meer 
informatie kijk op onze website : www.bgc-althea.be 
 

Wij zoeken:  
 

1 kinesitherapeut(e) – deeltijds (M/V) 

 

Takenpakket: 

 Het verlenen van integrale preventieve en curatieve kinesitherapeutische zorgen aan 
de patiënten in de praktijk en in beperkte mate aan huis.  

 Begeleiden en informeren van patiënten naar een gezonde levenswijze 

 Informeren en psychosociaal ondersteunen van patiënten en familie.  

 Mede zorg dragen voor de continuïteit en kwaliteit van de disciplinaire alsook de 
multidisciplinaire zorgverlening 

 Deelname aan (multi)disciplinaire teamvergaderingen 

 Geven van logistieke ondersteuning aan het BGC.  

 Uitvoeren van patiëntgebonden administratieve taken.  
 
Profiel: 

 Diploma van en erkenning als kinesitherapeut, afstudeerrichting musculoskeletale of 
gelijkwaardige 

 Specialisaties strekken tot meerwaarde, maar zeker bereid tot eventuele opleiding en 
bijscholing 

 Talenkennis : Nederlands (Zeer goed) 

 Kennis van basisvaardigheden PC 

 Dient in het bezit te zijn van rijbewijs type B en een eigen wagen 

 Affiniteit of minstens interesse in het werken met maatschappelijk kwetsbare 
groepen uit verschillende culturen 

 Ruime aandacht voor psycho-medico-sociale begeleiding 

 Flexibele houding 
 
Aanbod: 

 Tewerkstelling van minimaal 24u/week (uitbreiding op korte termijn is mogelijk) 
 Deze functie is  - conform de wetgeving m.b.t. het forfaitair betalingssysteem – 

niet cumuleerbaar met een  zelfstandige praktijk  in de prestatiegeneeskunde  

 Contract van onbepaalde duur 

 Verloning volgens barema van het  PC 330.01  

 Tussenkomst in het woon- werkverkeer  

 Vergoeding van gemaakte kosten en nog andere extra legale voordelen 

 Uurrooster in overleg met andere de collega's te bepalen  
 De uren worden tussen 8u en 20u gepresteerd, geen weekendwerk 

 Enthousiaste, geëngageerde werksfeer in een dynamische organisatie 
 
Plaats tewerkstelling: regio Genk 
 
Meer info: 

http://www.bgc-althea.be/


Meer info over onze organisatie: zie www.bgc-althea.be 
 
Solliciteren: 
Gelieve uw cv én motivatiebrief te bezorgen aan Anna Maltezis, algemeen coördinator 
Per e-mail: anna.maltezis@bgc-althea.be  
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