Het is gezellig druk in onze praktijken.
Een beetje te druk , we krijgen de laatste tijd nogal wat aanvragen die we niet meer
aankunnen.
We zijn op zoek naar iemand die geïnteresseerd is in uitspraaktraining en alles rond
taal- en leerproblematieken. Is stem meer jou ding , ook dat kan.
Je kan je uren zelf kiezen. Vind je al het papierwerk in het begin wat moeilijk , dan
helpen we je daar graag mee.
Omdat we je niet maar een paar uurtjes willen aanbieden, hebben we onze handen
in elkaar geslagen en werk je op 2 praktijken, een in Berchem en de andere in
Ekeren.
Ben jij een gemotiveerde, dynamische logopediste ? En wil je op zelfstandige basis
ons groepje vervoegen ? Bel dan even 0495 / 533992 of 03/344.27.97, mailen kan
natuurlijk ook info@christellacroix.be of info@logopedie-ekeren.be
Tot gauw
Christel Lacroix en Tinne Jacobs
Praktisch :
AAanbod
-

- Je werkt met kinderen met leer – articulatie- en taalstoornissen en
myofunctionele problemen. Verder werk je met personen met neurogene
communicatiestoornissen. Heb je interesse in stemtherapie, dan kan dat ook.

-

Je bent een 10 tal uren in Berchem en 20 tal uren in Ekeren, daar ga je ook op
huisbezoek. Wanneer je wat doet valt zeker nog te bespreken. In beide
praktijken krijg je dag en avonduren.

-

Natuurlijk krijg je je eigen lokaal en mag je al het therapiemateriaal gebruiken.

-

Administratief helpen we je ook op weg.

AWie ben jij
-

Je hebt een bachelor of master in de logopedie

-

Ervaring is een pluspunt maar niet noodzakelijk. Ben je pas afgestudeerd ?
Dan ben je ook heel welkom en helpen we je zeker waar nodig.

-

Je beschikt over je eigen wagen

-

Je bent enthousiast, flexibel, leergierig, correct en zelfstandig. Je werkt graag
met kinderen en volwassenen en kijkt naar het totaalbeeld van je cliënten.

