
 

 

Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw, met een vestiging in Genk en Melveren, is een ziekenhuisassociatie van 34 erkende 

plaatsen dankzij de inbreng van Ziekenhuis Oost-Limburg, PZ Asster, OPZC Rekem en Noorderhart Mariaziekenhuis. We geloven 

een positief verschil te kunnen maken in de levensloop van psychisch kwetsbare kinderen, jongeren en hun context door vroeg en 

gericht tussen te komen. Met gedifferentieerde en gespecialiseerde zorgmodules, primair gericht op observatie, diagnostiek en 

oriëntatie, (urgente) crisisinterventie, vroegdetectie en  transitie van de zorg  dragen we bij aan geïntegreerde zorgtrajecten. 

Gedreven door de netwerkgedachte en met het oog op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-programma voor kinderen en 

jongeren, investeren we voortdurend in afstemming met onze netwerkpartners binnen Ligant en het IROJ. 

 

 
 

 Voor onze werking kleuters en peuters, dat zowel residentieel, als semi-residentieel poliklinisch werkt zijn we op zoek 
naar een 
 

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT m/v 
 
Vervangingscontract voor 1 jaar met kans op verlenging – jobtime 80% - verloning volgens de cao van de 

privé ziekenhuizen aangevuld met maaltijdcheques - relevante anciënniteit wordt overgenomen  – KPC 
investeert in een lerende organisatiecultuur waar op voet van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt en geniet 
van een stabiele medewerkersgroep. 
 

 
▪ Je studeerde af als master of bachelor in de motorische revalidatie en kinesitherapie of als master of bachelor in 

de lichamelijke opvoeding. Een getuigschrift psychomotorische therapie versterkt je kandidatuur.  Samen met je 
collega’s van het multidisciplinaire team ben je gefocust op het verbeteren van het psychosociaal welbevinden van 
kleuters en peuters. 

▪ Jouw werk draagt bij tot een ontwikkelingsstimulerend en ondersteunend leefgroepklimaat. Vanuit jouw vakgebied 
werk je mee aan (eventuele) onderbouwde diagnostiek. Je brengt de mogelijkheden en beperkingen in kaart en je 
zoekt mee naar aanknopingspunten voor verdere behandeling en aanpak. Je slaagt erin je communicatie, je 
therapeutisch handelen en je houding telkens weer af te stemmen op de verschillende noden en problematieken 
van de kleuters en peuters.  
 

▪ In het weekprogramma verzorg je, al of niet samen met je collega's van het multidisciplinaire team, een 
therapeutisch aanbod ten aanzien van de groep jonge kinderen. Op indicatie en waar mogelijk, werk je wekelijks 
met kinderen in kleinere groep en/of individueel.  

 
▪ Uit een complexe hoeveelheid van gegevens kan je de kern en verbanden overbrengen in team en deze zowel 

mondeling als schriftelijk rapporteren.  
 



 
 
Voel jij je aangesproken? Graag eerst meer weten? Consulteer de website en/of contacteer Nathalie Nguemze, 
directeur zorgorganisatie 089/325959.  
Kandidaten versturen hun cv èn gemotiveerd schrijven uiterlijk vrijdag 20 juli 2022 via het onlineformulier op de 
website www.kpc-genk.be.  Een eerste selectie gebeurt op basis van sollicitatiebrieven en CV. De tweede 
selectieronde bestaat uit een selectiegesprek en wordt in de week van 25 juli voorzien. Indiensttreding bij voorkeur zo 
snel mogelijk. 

http://www.kpc-genk.be/

