KINDERPRAKTIJK’ELK KIND IS
UNIEK’
ZOEKT LOGOPEDISTE
FUNCTIEOMSCHRIJVING
•
•

Gezocht: gemotiveerde logopedist(e) voor
kinderen
je werkt als zelfstandige logopedist(e) binnen een
multidisciplinaire groepspraktijk (4 kinesisten, 1
logopediste en samenwerking met psychologen)

DOELGROEP
We werken zowel met kleutertjes, als
met lagere schoolkinderen.
-Leerstoornissen
- taalontwikkelingsstoornissen (
ontwikkelingsdysfasie)
- spraak- en stemproblemen

WAT ZOEKEN WE?
Logopedist(e)| Kinderpraktijk ’elk kind is uniek’ |
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Je bent in het bezit van een diploma
professionele bachelor Logopedie of master
Logopedische en/of Audiologische
Wetenschappen (Logopedie)
Je werkt graag met kinderen en je hebt een
interesse voor de beoogde doelgroep.
Je kan vlot samenwerken met andere
verschillende disciplines en scholen
Je bent geïnteresseerd en gemotiveerd. Je
staat open om nieuwe dingen bij te leren.
Je bent flexibel, je werkt resultaatgericht.
Je hebt een auto en een rijbewijs
Ervaring is niet vereist

WAT BIEDEN WIJ AAN?
Multidisciplinair team | Een voltijds uurrooster |
begeleiding bij opstart
Eigen lokaal, bureau, printer, computer,
softwarepakket + therapiematerialen
ü Een praktijk die opgenomen is in het
kwaliteitsregister pediatrische revalidatie.
ü Een voltijds uurrooster, waarvan een groot deel
overdag. Uitbreiding van deze uren is mogelijk.
ü Therapie geven is mogelijk op scholen en in de
praktijk
ü Begeleiding bij het opstarten.
ü Bij beginnende zelfstandigen: een begeleiding
voor het nodige papierwerk en administratie
ü Een leuk team van 4 kinesitherapeuten
ü De mogelijkheid om je te specialiseren en je bij
te scholen in een interessegebied.
ü Een wekelijks teamoverleg; waarin ideeën of
vragen worden besproken.
ü

-neurologische
ontwikkelingsproblemen ( dysarthrie,
dyspraxie,..)
- problemen met auditieve
verwerking
- kinderen met complexe
ontwikkelingsproblematieken.
Uitbreiding van eigen interesses is
zeker mogelijk

+32 474 99 34 97

elke@kinderpraktijk.eu

http;// kinderpraktijk.eu
Mechelsesteenweg 175A
2500 Lier
Elk kind is uniek
Als multidisciplinair team trachten we
ons te verplaatsen in de gedachten
en het functioneren van het kind, om
zo samen te zoeken naar de best
mogelijk behandeling, om het kind
zo in alle situaties optimaal te kunnen
helpen.
De ontwikkeling van het kind staat
centraal.

