VACATURE ZELFSTANDIGE LOGOPEDIST (M/V) (Leuven)
We zijn op zoek naar een gemotiveerde collega die de uren van een collega (een 10-tal uren
per week) zo snel mogelijk kan overnemen. Indien gewenst kan dit urenpakket uitgebreid
worden met mensen van de wachtlijst en nieuwe aanmeldingen. Werkdagen en werkuren zijn
zelf te bepalen, in overleg met de cliënten.
We behandelen in onze logopedische groepspraktijk voornamelijk kinderen en jongeren met
taal-, articulatie- en leerproblemen, maar specialisatie in eigen interesses is zeker ook
mogelijk. Zowel pas afgestudeerden als logopedisten met ervaring zijn welkom. Je komt
terecht in een gemotiveerd, dynamisch team. Je kan beschikken over een eigen lokaal en
gebruik maken van al het aanwezige materiaal. Overleg en administratieve ondersteuning is
mogelijk. De therapieën gaan voornamelijk door in de praktijk, maar kunnen ook op een aantal
scholen in de buurt van de praktijk doorgaan. Meer informatie over de praktijk vind je op
www.logoblok.be.

VERWACHT:
-

Bachelor of master in de logopedische en audiologische wetenschappen.

-

Een eigen RIZIV-nummer (zelfstandig statuut).

-

Een flexibele, gemotiveerde persoon zodat een vlotte communicatie en
samenwerking met collega’s, ouders en scholen mogelijk is.

-

Verantwoordelijkheidszin om zelfstandig aan de slag te gaan.

-

Een goed eigen stem-, spraak- en taalgebruik zowel mondeling als schriftelijk.

-

Zeer goede beheersing van het Nederlands.

-

Een eigen auto is niet noodzakelijk.

AANBOD:
-

Zelfstandige activiteit in een aangename, nieuwe praktijkruimte in het centrum van
Leuven.

-

Je kan je uurrooster zelf bepalen, in overleg met de cliënten.

-

Er is test- en therapiemateriaal aanwezig in de praktijk.

-

Gebruik van internet en kopieertoestel

-

Inhoudelijke en administratieve ondersteuning indien gewenst.

-

Aangename werksfeer onder collega’s.

-

Je start met de overname van een 10-tal uren van een collega. Dit kan indien
gewenst verder uitgebreid worden met mensen van de wachtlijst en nieuwe
aanmeldingen.

ADRES VAN DE PRAKTIJK:
Logopedische groepspraktijk ’t Logoblok
Naamsestraat 108 A
3000 Leuven
www.logoblok.be

SOLLICITEREN:
Graag met CV bij:
Liesbeth Scheys
Naamsestraat 108 A
3000 Leuven
scheys_liesbeth@hotmail.com
0485/67.92.61

Voor bijkomende informatie mag je vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,
Liesbeth Scheys

