VACATURE

Logopedist | 16-40 uur
Vanwege mijn zwangerschap én de groeiende wachtlijst is Logopedie Laarbeek per direct op
zoek naar een enthousiaste collega die de praktijk wil komen versterken. Het betreft een
ideale functie voor zowel een starter als iemand met ervaring.
Vanaf mei 2022 tot na de zomervakantie ben ik op zoek naar iemand die mij fulltime zou
willen vervangen i.v.m. mijn zwangerschapsverlof. Het is mogelijk om per direct te starten
met 2 vaste dagen per week. Na de zomervakantie is het mogelijk 2-3 dagen vast te blijven
werken in de praktijk. Wil je juist meer of minder uren werken? Geef dit dan even aan.
Over Logopedie Laarbeek
Logopedie Laarbeek is een praktijk voor logopedie, dyslexie en remedial teaching, gevestigd in
Lieshout met een dependance in Beek en Donk. De praktijk is gespecialiseerd in het
behandelen van lees- en spellingproblemen en voert ook behandelingen uit binnen de
vergoede zorgregeling (EED). Neem ook een kijkje op www.logopedielaarbeek.nl voor meer
informatie over de praktijk.
Jouw profiel
Een ambitieuze, enthousiaste collega die (stage)ervaring heeft met het werken in de vrije
vestiging. Oftewel, een kandidaat die:
 zelfstandig kan werken, flexibel is en graag wil leren;
 in het bezit is van het diploma logopedie en staat ingeschreven in het
Kwaliteitsregister Paramedici;
 kan werken volgens de kwaliteitsrichtlijnen;
 affiniteit heeft met het werken met kinderen;
 bij voorkeur affiniteit heeft met dyslexie, maar geen vereiste;
 eventueel andere logopedische specialisaties bezit of ambieert;
 mogelijkheid tot werken in loondienst of op ZZP-basis.
Wat je daarvoor terugkrijgt
 Een afwisselende baan met een grote mate van zelfstandigheid binnen een informele
werksfeer;
 Alle ruimte om jezelf nog verder te ontwikkelen;
 Een praktijk met up-to-date onderzoeks- en behandelmateriaal;
 Zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak uitstekende begeleiding;
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Solliciteer
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met
Kyona van den Hurk via info@logopedielaarbeek.nl of 06-22332996.

