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Gezocht kinesitherapeut  

Werken in Emiliani  
Emiliani is een dynamische en innovatieve voorziening in Lokeren. We zijn 
voortdurend op zoek naar manieren om de dagelijkse ondersteuning aan 
volwassenen met een verstandelijke beperking niet alleen te garanderen, maar 
ook te verbeteren. Samen met de cliënten en hun netwerk bekijken we hoe hun 
leven invulling kan krijgen op vlak van wonen, werken en vrije tijd…  Meer dan 
300 collega’s werken dagelijks aan doelen die we samen vooropstellen. Emiliani 
wil een omgeving zijn waarin het welzijn van zowel cliënten als medewerkers 
voorop staat. Om dat doel te bereiken is samenwerking en dialoog heel 
belangrijk. Samen kan je meer bereiken, met respect voor ieders eigenheid en 
talenten. 

Werken als kinesitherapeut 
We zijn op zoek naar een kinesitherapeut die tijdelijk ons team wil komen 
versterken. In de woning bied je therapie aan personen met een ernstige 
meervoudige beperking met het oog op het stimuleren en conserveren van 
mobiliteit. 

Wat verwachten we van jou?  
• Je hebt affiniteit met volwassenen met een verstandelijke beperking 

• Je vertrekt vanuit de mogelijkheden en sterktes van de cliënten 

• Je werkt graag multidisciplinair 

Wat kan jij van ons verwachten?  
• Contract bepaalde duur, voorlopig tem 30/09/2021, kans op verlenging 

• Deeltijds contract, 19u, dagen en uren te bespreken 

• Inhoudelijk interessant werk met een gedragen en richtinggevende visie 

• Een aangename werksfeer en ondersteuning door een warm en enthousiast 
team 

• Lekkere warme maaltijden aan een voordelig tarief (€2.50/maaltijd) 
• Emiliani ligt op wandelafstand van het station. Jouw bus- of 

treinabonnement voor woon-werkverkeer wordt terugbetaald of je ontvangt 
een aantrekkelijke fietsvergoeding (0,24 euro/km) 

Interesse in deze job? 
Voor meer informatie kan je terecht bij Katrijn Van Belleghem via het algemeen 
telefoonnummer 09/348 17 39.  

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV voor 02/08/2021 te bezorgen aan 
Katrijn Van Belleghem via Katrijn.Van.Belleghem@emiliani.be  
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