Vacature Apeldoorn
(part-time en/of full time)
Wij zoeken een collega logopedist om ons team van 5 logopedisten te versterken. Aanvang in overleg, doch uiterlijk 1 juli 2019.
Minimaal 2 á 3 dagen, verwachting minimaal 16 uur per week. Er is een mogelijkheid deze baan op de hoofdlocatie uit te
breiden tot een fulltime functie. Wij zijn op zoek naar een logopedist met de bereidheid om minimaal 1 dag per week tot 19:00
uur te werken.
Het is mogelijk om de huidige parttimefunctie op onze hoofdlocatie in Apeldoorn te combineren met een parttimefunctie op
onze nevenvestiging op een SBO school in Zwolle. Voor inlichtingen bel of mail Petra van der Werf, praktijkhouder.

Werkzaamheden:
o

Logopedisch onderzoek en behandeling volgens de richtlijnen van de NVLF

o

Opstellen van een behandelplan en bijhouden van het behandelverloop in Incura

o

Correspondentie naar de verwijzers

o

Multidisciplinaire samenwerking met tandartsen, orthodontisten en psychologen

Jouw kwaliteiten:
ü

Een flexibele, zelfstandige collega die bereid is toe te werken naar meer uren

ü

Goede contactuele eigenschappen ten behoeve van advisering en in de samenwerking met andere disciplines

ü

Affiniteit en ervaring in het werken met OMFT en tandheelkunde of de bereidheid hierin te specialiseren

ü

Interesse in en ervaring met articulatie- en taalstoornissen

ü

Inzicht en vaardigheid in het afnemen van taaltesten

ü

Diploma logopedie, Registratie in het kwaliteitsregister, een Verklaring Omtrent Gedrag

Wij bieden
o

Een goede werksfeer, ervaren collega’s van wie je kunt leren en indien nodig coaching

o

Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer, parkeergelegenheid

o

Salariëring volgens NVLF richtlijnen, reiskostenvergoeding, administratie, mogelijkheid tot bijscholing

Heb je zin om ons team te versterken? Mail dan je sollicitatiebrief en cv naar:
praktijk@petravanderwerf.nl

Tel. 055-5427605
Molenmakershoek 17
7328 JK Apeldoorn
www.petravanderwerf.nl

Onze praktijk maakt onderdeel uit van een multidisciplinair behandelcentrum “Praktijk de Matenhoek”, waarin
logopedisten, psychologen, psychomotore therapeuten, een diëtist en een fysiotherapeut vertegenwoordigd zijn.

