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Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Belgische 

paralympische beweging op internationaal niveau en promoot haar waarden in ons land. 

Het BPC stimuleert de atleten om zich te ontplooien door de ontwikkeling van topsport 

en door sport open te stellen voor iedereen. 

Om de ambitieuze doelstellingen van het Paralympic Team Belgium voor Tokyo 2020 te realiseren, zoekt 

het BPC een: 

 

Head Physio – Tokyo 2020 (M/V) 

Taken 
• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle paramedische aspecten van de Belgische 

delegatie voor de Paralympische Spelen: 

o Je bereidt het paramedisch materiaalpakket voor van het Paralympic Team Belgium, in 

overeenstemming met de voorwaarden van het WADA en in overleg met de “Chief Team 

Physician” en de Chef de Mission;  

o Je coördineert de paramedische begeleiding van het Paralympic Team Belgium 

voorafgaand aan de Paralympische Spelen; 

o Je communiceert nuttige paramedische info aan de Chief Team Physician en de Chef de 

Mission; 

o Je bereidt de planningen voor en communiceert deze naar de andere geselecteerde 

kinesitherapeuten, na overleg met de Chef de Mission en de Sport Managers; 

o Je volgt de Be Top boekjes van de atleten op in aanloop naar en tijdens de Paralympische 

Spelen, met terugkoppeling van de actiepunten naar de respectieve omkadering van de 

atleet; 

• Je coördineert de paramedische begeleiding van het Paralympic Team Belgium tijdens de hele 

periode van de Paralympische Spelen (van 15/08/2020 tot 09/09/2020):  

o Je organiseert, coördineert en communiceert het werk van de verschillende fysio tijdens 

de Spelen; 

o Je steunt het werk van de andere fysio tijdens de Spelen;  

o Je staat in om je eigen kine sessies uit te voeren volgens planning; 

• Je werkt als “Head Physio” gedurende heel de voorbereidingsstage in de herfstvakantie van 2019. 

• Je schrijft een paramedisch evaluatieverslag binnen de 15 dagen na afloop van de Paralympische 

Spelen. 

 

Profiel 
• Je bent master in de kinesitherapie of daarmee gelijkgesteld; 

• Je bent vlot tweetalig (Nederlands, Frans); 

• Je hebt paramedische ervaring binnen het Paralympic Team Belgium; 

• Je hebt ervaring in het leidinggeven aan een team; 

• Je kent het classificatiesysteem; 

• Je kan overweg met MS Office 365; 

• Je bent flexibel en je kan autonoom werken;  

• Je bent enthousiast en een teamspeler. 

 

Wij bieden je een overeenkomst voor 2019 en 2020. We vergoeden je enkel voor de pre-paralympische 

stage(s) en de Paralympische Spelen, tegen het tarief van 125 € per dag.  

 

Contact 
Stuur je kandidatuur samen met een gedetailleerd CV en motivatiebrief vóór 15 april 2019 naar: 

olek.kazimirowski@paralympic.be.  
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