DROOMBAAN in FRIESLAND
LOGOPEDIST M/V
Wij zoeken z.s.m. een enthousiaste collega die goed in ons team past, voor onze goed lopende
logopediepraktijk in Noordoost Friesland. Wij zijn een praktijk met 5 logopedisten en behandelen
hoofdzakelijk kinderen met taal-spraak-en slik-problemen en eet-en drinkproblemen.
Iedere logopedist heeft haar eigen specialisatie zodat we elkaar versterken en naar elkaar verwijzen.
We zoeken een professionele logopedist voor 4-5 dagen in de week (maandag, dinsdag, woensdag,
vrijdag). Ook als je een deel van de vacature zou willen vervullen horen we graag van je.
Wij:
•
•

•

Zeer afwisselend cliëntenaanbod waardoor geen dag hetzelfde is.
We werken in een gezellig open team, met veel expertise, van 5 logopedisten verspreid over 5
vestigingen, we hebben veel overleg onderling over casuïstiek.
Je werkt samen met andere disciplines: leerkrachten, fysiotherapeuten, het c.b., de
kinderopvang, de peuterspeelzaal en de kinderfysiotherapeut.
Je werkt in multidisciplinaire centra
We hebben uitgebreid en goed behandelmateriaal
Coaching en (betaald) teamoverleg
Bonus bij goed functioneren
Goede salariëring& reiskostenvergoeding
Volledige vergoeding scholing bij 4 daagse werkweek
Uitzicht op vast contract bij goed functioneren

•

Hebt een afgeronde HBO-logopedie opleiding

•

Hebt ervaring in de vrije vestiging.

•

Bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici

•
•
•

Kan goed samenwerken met ouders en leerkrachten en houdt van netwerken
Je bent dol op kinderen en hebt veel geduld
Je bent een doorzetter
Humor, energie en creativiteit passen bij jou
Je hebt ervaring in het onderzoeken en behandelen van spraak-taalproblemen bij jonge
kinderen
Je kunt goed plannen, je bent nl. baas over je eigen agenda.
Je werkt heel zelfstandig
Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto

•
•
•
•
•
•
•

Jij:

•
•
•
•
•

Een grote pre:
•
•
•

Friestalig
Opgeleid zijn tot preverbaal logopedist
Cursus OMFT afgerond

Interesse? Mail je cv en je motivatie naar Inge Meijwaard:
info@logopedie-friesland.nl
Sluitingsdatum is 11-08-2018
www.logopedie-friesland.nl
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