Functienaam:

Logopedist

Functieomschrijving:

Groepspraktijk De Piramide is op zoek naar een enthousiaste logopediste voor
de behandeling van kinderen, adolescenten en volwassenen met met LEER-,
TAAL-, SPRAAK- en MYOFUNCTIONELE stoornissen in onze praktijk.

Aantal jobs:

1

Plaats tewerkstelling:

Dorp 38
2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Type contract:

Zelfstandige activiteit

Type job:

Deeltijds
10 uren per week
te presteren in 2 dagen per week

Aanbod en voordelen:

Je start in een moderne praktijk met verschillende ervaren collega's op verschillende
paramedische gebieden. Er is een nauwe interne samenwerking alsook extern met
doorverwijzers. Therapiemateriaal en administratieve hulp is aanwezig.

Tijdsregeling:

Dagwerk

Gezocht profiel
Wijzig

Werkervaring:

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Studies:

» Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
» Studiegebied Sociale gezondheidswetenschappen
» Logopedische en audiologische wetenschappen
» Master (MA)
» Studiegebied Sociale gezondheidswetenschappen
» Logopedische en audiologische wetenschappen - Logopedie
Komen kandidaten zonder het juiste diploma maar gelijkwaardig in ervaring ook in
aanmerking: nee


Algemene vereisten:




Talen:



Zelfstandig en professioneel om kunnen gaan met ouders, praktijkteam en
doorverwijzers
RIZIVnummer en erkenning van FOD
Op de hoogte zijn van de RIZIVnomenclatuur en wetgevin

Nederlands - zeer goed

Sollicitatieprocedure
Wijzig

Contactpersoon:

Cindy Van Craen
Tel 0477 41 62 84
cindyvc@hotmail.com

Sollicitatie-adres:

De Piramide
Dorp 38
2861 ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER

Sollicitatie via:



E-mail: psychologie@de-piramide.be

Beroepsprofiel
Wijzig

Competentiesjabloon:

Logopedist


Jobdomeinen:

Gezondheid

Competenties
Wijzig

Jobgerelateerd:










Het soort stoornis (stemproblemen, spreken, ...), de moeilijkheden (hinder,
symptomen, ...) en de omgeving van de persoon met zorgbehoefte in kaart brengen
De nood aan logopedie bepalen op basis van tests
Of de persoon met zorgbehoefte adviseren over bijkomende opvolging (hulp op
school, psychologische begeleiding, ...)
Het logopedieprogramma uitwerken
De interventies bepalen (verloop, persoonlijk aandeel, ...) en afstemmen op de
situatie van de persoon met zorgbehoefte (leeftijd, stoornis, activiteit, ...)
Werkt de logopediesessie uit
Past de oefeningen aan de voortgang van de persoon met zorgbehoefte aan
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, ...
De medisch-administratieve documenten invullen
Spraakrevalidatie: Afwijkingen van de orofaciale functies (gezichtsverlamming,
hazenlip, ...)
Spraakrevalidatie: Schriftelijke communicatie (dyslexie, dysorthografie, ...)
Spraakrevalidatie: Mondelinge communicatie (stotteren, articulatie, ...)
Spraakrevalidatie: Logisch-mathematisch redeneren (dyscalculie, ...)
Spraakrevalidatie: Slikproblemen (dysfagie, ...) en /of eetproblemen
Spraakrevalidatie: Stemproblemen (dysfonie, ...)
Werken met een doelgroep: Kinderen







Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Contactvaardig zijn
Plannen (= ordenen)
Samenwerken als hecht team










Persoonsgebonden:

