AZ Delta is een ziekenhuis dat toonaangevend wil zijn in kwaliteitsvolle zorg en een breed en gespecialiseerd spectrum
aan zorg aanbiedt. Vanuit een oprechte betrokkenheid garanderen 385 artsen en 4000 medewerkers de zorg waarop
elke patiënt recht heeft. AZ Delta heeft 1417 erkende bedden op 5 campussen; 3 in Roeselare, 1 in Menen en 1 in
Torhout. In 2019 gaat een nieuwe hoofdcampus open in Rumbeke en wordt campus Brugsesteenweg uitgebreid met een
gloednieuwe Z-Blok, waarin onder andere het sportmedisch centrum zal gehuisvest zijn.

Vacature
AZ Delta is momenteel op zoek naar een

Inspanningsfysioloog sportmedisch centrum (m/v)
Campus Brugsesteenweg
DE FUNCTIE
Als inspanningsfysioloog in het sportmedisch centrum staat u in voor het plannen, coördineren en realiseren van medischtechnische onderzoeken en behandelingen in samenwerking met de betrokken arts, in functie van een adequate en snelle
diagnosestelling en behandeling.
U zorgt voor het onthaal en de begeleiding van sporters/patiënten en informeert hen over de onderzoeken. U staat in
voor de voorbereiding, afname en interpretatie van inspanningstesten (fiets/loopband) en het bepalen van de
loopeconomie. U verstrekt de nodige nazorg aan de sporters/patiënten en informeert hen over de opvolging van de
raadpleging. U stelt gepaste trainingsschema’s op en volgt deze nauwgezet op.
Daarnaast verzorgt u op een professionele manier interne en externe educatie in verband met inspanningsfysiologie en
bent u gemotiveerd om de meest recente wetenschappelijke evoluties binnen de inspanningsfysiologie op te volgen en
deze verder te communiceren.
UW PROFIEL
U bent in het bezit van het diploma master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen (bij
voorkeur afstudeerrichting ‘fysieke activiteit fitheid en gezondheid’ of ‘training en coaching’) of u bent master in
de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.
Bijkomende (professionele) bekwaming in inspanningsfysiologie is een pluspunt, alsook ervaring op vlak coaching
en inspanningsfysiologie.
U bent positief ingesteld en bent in staat sporters/patiënten te motiveren en te stimuleren.
U volgt de ontwikkelingen in uw vakgebied nauw op.
U kunt goed zelfstandig werken in een multidisciplinair team.
U communiceert vlot in de omgang met sporters/patiënten, hun families of begeleiders en u kunt zich goed
inleven.
U bent dynamisch en u kunt zich flexibel opstellen.

AANBOD
Wij bieden u een boeiende deeltijdse (60%) functie van onbepaalde duur in een dynamische omgeving, waar we het
ontplooien van uw talenten verder aanmoedigen.

U ontvangt hiervoor een marktconform salaris, aangevuld met toeslagen voor onregelmatige prestaties. Daarenboven
krijgt u een aantal (extralegale) voordelen zoals een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en tussenkomst bij woonwerkverkeer. Daarnaast is er de mogelijkheid tot permanente vorming.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over de functie-inhoud kunt u terecht bij dr. Bruno Vanhecke via mail naar
bruno.vanhecke@azdelta.be of bij dr. Mathieu Maroy via mail naar mathieu.maroy@azdelta.be. U kunt ook telefonisch
contact opnemen met het secretariaat fysiotherapie op het nummer 051 23 61 45.
Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met stafmedewerker P&O Nele Vanhecke op het telefoonnummer 051
23 82 63.

GEÏNTERESSEERD?
Solliciteer nu online!
Vergeet daarbij zeker niet uw motivatiebrief en cv toe te voegen! De selectie bestaat uit een screening op basis van cv en
motivatiebrief en een selectiegesprek. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
AZ Delta stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht,
afkomst of handicap.

