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VACATURE : Assistant in Education (regio Gent en omgeving (Oost-

Vlaanderen & ten westen van Brussel) 

 

Wie zijn wij? 

We zijn een bruisende organisatie met brandende ambities die wil blijven doorgroeien. Ons team 

willen we versterken met iemand waar we kunnen op terugvallen en verantwoordelijkheid geven. 

Onze organisatie beschikt over stevige fundamenten en we hanteren procedures die we ’smart 

and simple’ houden. 

 
We geloven sterk in onze bedrijfscultuur en -strategie waar professionele en persoonlijke groei 

hand in hand gaan. 

 

Wat hebben we voor jou in petto? 

Als ‘Assistant in Education’ help je mee met de praktische organisatie van een aantal van onze 
opleidingen. Je zorgt ervoor dat een opleiding dag vlekkeloos kan verlopen (ontvangst, catering,…). 
Je staat rechtstreeks in contact met ons event team die jou van dichtbij zullen bijstaan. 

 
Wie zoeken we? 

Voor deze functie hebben we iemand met het volgende profiel voor ogen: 

 Je bent master in de kinesitherapie en hebt een passie voor je beroep. 

 Je bent Nederlandstalig met een goede kennis van het Engels (schriftelijk & mondeling). 

 Je bent leergierig en hebt belangstelling voor de nieuwe ontwikkeling in het werkveld. Je 
bent ook in staat dit enthousiasme over te dragen naar collega’s. 

 Je bent goed op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de kinesitherapie en hebt 
interesse voor ‘evidence based physiotherapy’.  

 Je bent sterk georganiseerd, je bent een goede planner en werkt proactief. 

 Je bent flexibel inzetbaar. 
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Wat mag je van ons verwachten? 

Geen fortuinen, noch een bedrijfswagen maar wel een tof, dynamisch team met collega’s die uitkijken 
naar je komst. In een organisatie die blijft inzetten op groei en innovatie. 
 
Je krijgt een overeenkomst op freelance basis (je werkt op zelfstandige basis) met een correcte 
vergoeding die in verhouding is met je geleverde inspanningen. 
 
Opdrachten zullen steeds in functie van je eigen beschikbaarheid zijn, dat maakt dat deze job  
goed te combineren is met je praktijk of andere activiteiten.  
 

Are you the one? Contact us! 

Je kan schriftelijk met je motivatiebrief en cv reageren via stijn@smarteducation.be 
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