Ben je als logopedist (m/v) op zoek naar een leuke sfeer op je werkplek en
bloei je open in een team? Weet je kinderen en jongeren te boeien door je
enthousiaste en creatieve aanpak? Heb je eventueel ook een hart voor
volwassenen met neurogene problemen?
Dan hebben wij dé werkplek voor jou. Momenteel zoeken we 2 voltijdse
collega’s of 3 halftijdse collega’s om 40u aan therapieën over te nemen en
nieuwe behandelingen op te starten uit de wachtlijst.
Werk je graag voltijds (en dus ook overdag) of toch liever halftijds in
combinatie met een studie of andere job? Dat is aan jou om te bepalen.
Omdat de balans werk/privé belangrijk is, bekijken we op voorhand hoeveel
uren je wil werken, op welke dagen en welke behandelingen je wil
aanvatten. Er is altijd mogelijkheid om samen te zitten voor overleg, naast
een vast teammoment op donderdag.
Ons streven: tevreden cliënten en collega’s in een joviale setting.
Elke collega binnen ons team behandelt spraak-, taal- en leerproblemen.
Daarnaast heeft ieder van ons één of meerdere specialisaties. Ook jij kan je
eigen specialisatie uitoefenen. Momenteel hebben we geen stottertherapeut
in ons midden, dus dit zou voor ons een meerwaarde betekenen, net als een
logopedist(e) die zich wil verdiepen in dysfagie.
Zowel pas afgestudeerden als logopedisten die hun ervaring kunnen delen,
zijn welkom. Voor meer informatie, verwijs ik graag naar onze website
www.logopedie-annelieze-mertens.be
Wil je meer info, bel vrijblijvend of kom eens langs om kennis te maken.
AANBOD
* aangename werksfeer onder de collega’s in een bloeiende praktijk
* gezellig ingerichte therapielokalen, wachtzaal, keuken, kopieerlokaal
* grote dankbaarheid van de cliënten en scholen
* het nodige onderzoeks- en behandelmateriaal en inspraak in de aankoop
van nieuw materiaal
* internet
* wekelijkse teamvergadering en dagelijkse opvolging in de beginfase voor
pas afgestudeerde logopedisten
* vermelding op onze website
* coaching en administratieve ondersteuning (efficiënt agenda plannen,
verslag, aanvraag, opvolging moeilijke dossiers, onderzoek, therapie, MDO’s
voorbereiden…)
* goede samenwerking met omliggende scholen
* starten: in mei-juni of in de zomervakantie, ten laatste op 1 september 2018

PROFIEL
* bachelor en/of master in de logopedie
* zelfstandig statuut (eigen RIZIV-nummer)
* Je bent meelevend, respectvol en werkt nauwgezet en plichtsbewust.
* Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
* Je leert graag bij en deelt even graag je kennis
* Je kan je verplaatsen met de wagen.
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