VACATURE ZELFSTANDIGE LOGOPEDIST (M/V) (BUIZINGEN)
- Ik zoek een collega ter versterking in mijn praktijk vanaf september 2018.
- Gemoedelijke sfeer op de praktijk in een leuke woonwijk.
- 10-tal starturen.
- Uitbreiding op korte termijn.
- Het huidige patiëntenbestand betreft voornamelijk kinderen met leerstoornissen
(lezen, spelling, rekenen) of taal-/articulatieproblemen. We behandelen ook
volwassenen met afasie of dysartrie.
- Werkdagen en werkuren zijn in overleg te bepalen.
- De therapieën gaan door in de praktijkruimte en bij de patiënten thuis.
VERWACHT:
- Een flexibele, gemotiveerde persoon zodat een vlotte communicatie en
samenwerking met collega’s, ouders en scholen mogelijk is.
- Bereid zijn zich te verplaatsen naar scholen of om op huisbezoek te gaan.
- Verantwoordelijkheidszin om zelfstandig aan de slag te gaan.
- Een bachelor logopedie of een master in de logopedische en audiologische
wetenschappen.
- Een eigen RIZIV-nummer.
- Zeer goede beheersing van het Nederlands, goede kennis van het Frans.
- Ervaring is geen vereiste, pas afgestudeerden zijn ook welkom!
BIEDT:
- Zelfstandige activiteit in een aangename praktijkruimte.
- Je kan je werkregeling zelf flexibel opstellen, mits overleg met de patiënten.
- Er is test- en therapiemateriaal aanwezig in de praktijk.
- Een contract van onbepaalde duur.
- Inhoudelijke en administratieve ondersteuning.
- De praktijk is vlakbij de E19 afrit Huizingen.
PLAATS TEWERKSTELLING:

Geynstbos 37
1501 Buizingen

SOLLICITEREN:
Christine Landsheere
Geynstbos 37
1501 Buizingen
-Schriftelijk t.a.v. Christine Landsheere
-Email: christine.landsheere@telenet.be
-Telefonisch contact opnemen op het nummer 0499/77.38.33

Met vriendelijke groeten,
Christine Landsheere

Beste heer,
Beste mevrouw,
Bedankt voor uw email. Wij hebben deze goed ontvangen. Indien u een vacature, stageplaats of project wil
aanbieden aan laatstejaarsstudenten of alumni van KU Leuven, verwijzen wij u graag door naar ons
loopbaanportaal: LoopbaanLift. Meer informatie en instructies ontvangt u via een automatische e-mail. Is
uw e-mail bedoeld om een (technisch) probleem te melden of een vraag te stellen in verband met
LoopbaanLift, kan u steeds Graduateland in het Engels contacteren: ml@graduateland.com.
Studentenjobs worden niet opgenomen op LoopbaanLift. Daarvoor verwijzen we u graag door naar de
databank van de Jobdienst.
Indien uw email niet bedoeld was om een vacature, stageplaats of project aan te bieden mag u van ons een
antwoord verwachten.
Vriendelijke groeten,
Dienst Studieadvies
Bedrijf
Zelfstandige logopediepraktijk Buizingen
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Omschrijf kort je vraag
VACATURE ZELFSTANDIGE LOGOPEDIST (M/V) (BUIZINGEN)
- Ik zoek een collega ter versterking in onze praktijk vanaf september 2016.
- Gemoedelijke sfeer op de praktijk in een leuke woonwijk.
- 6-tal starturen.
- Uitbreiding mogelijk op korte termijn.
- Het huidige patiëntenbestand betreft voornamelijk kinderen met leerstoornissen (lezen, spelling,
rekenen) of taal-/articulatieproblemen. We behandelen ook volwassenen met afasie of dysartrie.
- Werkdagen en werkuren zijn in overleg te bepalen.
- De therapieën gaan door in de praktijkruimte en bij de patiënten thuis.
VERWACHT:
- Een flexibele, gemotiveerde persoon zodat een vlotte communicatie en samenwerking met
collega’s, ouders en scholen mogelijk is.
- Bereid zijn zich te verplaatsen naar scholen of om op huisbezoek te gaan.
- Verantwoordelijkheidszin om zelfstandig aan de slag te gaan.
- Een bachelor logopedie of een master in de logopedische en audiologische wetenschappen.
- Een eigen RIZIV-nummer.
- Zeer goede beheersing van het Nederlands, goede kennis van het Frans.
- Ervaring is geen vereiste, pas afgestudeerden zijn ook welkom!
BIEDT:
- Zelfstandige activiteit in een aangename praktijkruimte.
- Je kan je werkregeling zelf flexibel opstellen, mits overleg met de patiënten.
- Er is test- en therapiemateriaal aanwezig in de praktijk.
- Een contract van onbepaalde duur.
- Inhoudelijke en administratieve ondersteuning.
- De praktijk is vlakbij de E19 afrit Huizingen.
PLAATS TEWERKSTELLING:

Geynstbos 37
1501 Buizingen
SOLLICITEREN:
Christine Landsheere
Geynstbos 37
1501 Buizingen
-Schriftelijk t.a.v. Christine Landsheere
-Email: christine.landsheere@telenet.be
-Telefonisch contact opnemen op het nummer 0499/77.38.33
Upload hier je vacature
No Input
Typ de cijfers

Werkgevers die een vacature, stageplaats of project wensen te plaatsen, kunnen hiervoor terecht op het
nieuwe loopbaanportaal van de KU Leuven: LoopbaanLift

