Vacature Kinesitherapeut(e) VZF (jeugd)
Vlaamse Zwemfederatie

Functiebeschrijving:
De kinesitherapeut(e) VZF (jeugd) ondersteunt het sportief programma van de hoofdcoach jeugd, voor de
zwemmers op de topsportschool houdt dit in:
•

klinisch onderzoek bij aanvang van het seizoen (bepalen startsituatie op basis van sterke-zwakte
analyse);

•

opmaak van jaarplanning voor trainingen op het droge in overleg met conditietrainer;

•

opmaak van trainingen op het droge (houding, preventie, mobiliteit);

•

begeleiding van trainingen op het droge;

•

afname + interpretatie van testen op het droge (mobiliteit, krachttesten, opvolging groei);

•

begeleiding op belangrijke trainingsstages en wedstrijden (ook voor zwemmers uit de jeugdselecties);

•

curatieve behandelingen + opvolging;

•

revalidatie- en retraining van geblesseerde zwemmers + opvolging;

•

opmaak sportrapporten (trimestrieel).

Verder worden er volgende zaken verwacht van de kinesitherapeut(e) VZF (jeugd):
•

samenwerking met specialisten (leden multidisciplinair team VZF, …);

•

advies aan-, begeleiding van- en communicatie met andere kinesitherapeuten;

•

op de hoogte blijven van alle essentiële en noodzakelijke begeleidingstools;

•

medewerking verlenen aan minimaal één van de door de VZF georganiseerde bijscholingen per seizoen;

•

ondersteunen opleiding jeugdzwemmers rond recuperatie (structuur droogopwarming, stretching, …);

•

ondersteunen van verschillende pedagogische aspecten van onze jeugd (empathie, stimuleren van goede
prestaties op vlak van onderwijs, bevorderen van wilskracht, gerichte aanpak naar jongeren die moeten
leren presteren onder druk);

•

een positieve en constructieve houding mbt genomen beslissingen en het gevoerde beleid van de VZF.

Profiel van de gezochte kandidaat:
•

Diploma kinesitherapie;

•

relevante ervaring binnen het zwemmen en/of minimaal affiniteit met zwemsport kunnen aantonen;

•

planmatig, doelgericht en zelfstandig kunnen werken;

•

kunnen samenwerken in team;

•

open staan voor innovatie en ontwikkeling;

•

bereid zijn om binnen een flexibel werkrooster te functioneren (stages en wedstrijden).

Wij bieden:
•

3/5 functie als kinesitherapeut(e) VZF (jeugd) met een bediendencontract voor onbepaalde duur;

•

verloning volgens de salarisschalen vastgelegd door Sport Vlaanderen;

•

standplaats Wilrijk, topsportschool zwemmen;

•

indiensttreding vanaf 1 september 2019.

Werkregeling:
•

Contract 3/5 tewerkstelling;

•

vast weekrooster op de topsportschool zwemmen van ongeveer 15u/week: 11u begeleiding
trainingen/behandelingen en 4u voorbereiding/overleg;

•

5-8 weekendwedstrijden en 8-10 weken begeleiding op trainingsstages/wedstrijden.

Geïnteresseerd?
Gelieve uw motivatiebrief + curriculum Vitae voor 6 juni 2019 door te mailen naar:
koen.van.buggenhout@zwemfed.be
Kandidaturen zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.

