Vacature sportkinesitherapeut OH Leuven Women
Positie:
Sportkinesitherapeut

Departement:
Women

Rapporteert aan:
Head of Health &
Performance

Jobomschrijving
Als kinesist van OH Leuven Women ben je verantwoordelijk voor de medische en blessurepreventieve
begeleiding van het Women’s Super League en Jong OH Leuven team. Daarbij werk je nauw samen
met de physical coach, de coach en andere stafleden. Je staat in voor de blessurepreventieve aanpak
en de revalidatie van de geblesseerde speelsters en de juiste communicatie met WFA,
Topsportscholen en nationale ploeg. Daarnaast draag je vanuit jouw rol een verantwoordelijkheid
in de holistische ontwikkeling van elke individuele speelster op en naast het veld. Je bent in staat
om een topsportomgeving te creëren voor de speelsters en de stafleden en je stelt hoge eisen. Je
assisteert bij team- en individuele trainingen en neemt actief deel aan de verdere doorontwikkeling
van de OH Leuven Women Academy. Je rapporteert aan Head of Health & Performance en de
Academy Manager.
* Trainingspermanenties:
• Pre-activatie sessies
• Blessurepreventieve sessies
• Kinesitherapeutisch onderzoek
• Verzorging & sporttaping
• Recuperatie strategieën (actief passief voeding hydratatie)
* Wedstrijdpermanentie
• Pre-activatie
• Verzorging & taping
• Interventie op het veld
• Recuperatie strategieën (actief passief voeding hydratatie)
* Kinesitherapie en revalidatietraining met focus op oefentherapie en return to play
• Opstellen revalidatieplan
• Manuele behandeling
• Werken met GPS hartslag monitoring, Nordbord, Groinbar etc.
• Veldrevalidatie in samenspraak met Physical coach en medische staf
• Return to play sessies
• Kracht & fitness en recuperatie sessies

Wij zoeken
-

-

Je bent gepassioneerd door voetbal op het
hoogste niveau;
Je bent bereid te werken binnen het OHL
DNA (speelwijze, trainingsvisie en
coachingsmethodiek) en voetbalomgeving
Je staat open voor nieuwe ideeën en gaat
op zoek naar nieuwe benaderingen om
teams en spelers beter te ontwikkelen (Life
long learning);
Je hebt een growth mindset en stelt hoge
eisen aan jezelf en aan anderen;
Je gelooft in een interactieve aanpak met
speelsters en staf waarbij ownership wordt
gestimuleerd;
Je staat open voor de inbreng van de
andere stafleden;
Je geschiktover een sport kinesitherapie
diploma;
Je hebt bijscholingen gevolgt in het domein
Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en
Engels;
Je hebt praktijkgerichte informatica kennis
(Outlook, Word, Excel, PowerPoint).

Wij bieden
-

Een uitdagende, boeiende en gevarieerde
job in één van de beste opleidingen van
België;
Een contract als zelfstandige (geen fulltime) per seizoen;
Een verloningspakket met
groeimogelijkheden;
Het werken met een gemotiveerd en
prestatiegericht team;
Mogelijkheid tot volgen van de juiste
opleidingen en trainingen.

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je motivatiebrief en cv naar
jeugd@ohl.be voor 31 mei 2021 (ter
attentie van Steven Probst). Ook voor
vragen kun je terecht op dit mailadres.
Over de organisatie
Oud-Heverlee Leuven (OHL) is een ambitieuze,
professionele voetbalclub die uitkomt in de
Jupiler Pro League (1A). Naast de eerste ploeg
heeft OH Leuven ook een gereputeerde Academy,
een vrouwenvoetbal werking en een sterke
community werking.

