DE INSPRAAK

LOGOPEDIE & DYSLEXIE

Ben jij logopedist en op zoek naar een fijne werkplek? Een werkplek waarin je gezien wordt als professional en
persoon en de arbeidsvoorwaarden ontvangt die je verdient bij het uitvoeren van je waardevolle werk? Ben je
energiek, houd je van humor en ontspannenheid tijdens de behandeling en ben je nieuwsgierig naar het
leervermogen en de belevingswereld van een kind? Lees dan deze vacature over jouw nieuwe baan.
Wat is De Inspraak?
De Inspraak biedt hulp op het gebied van logopedie, lees-, spellingproblemen en dyslexie in de wijde omgeving van
Leek. Het team bestaat uit 5 logopedisten-dyslexiespecialisten, een linguïst, een orthopedagoog, en een
praktijkondersteuner. Voor de diagnose en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (vergoede dyslexiezorg)
heeft De Inspraak een nauwe samenwerking met het team van orthopedagogen & psychologen van Westerweelde
Pedagogisch Centrum. Vanwege onze uitgebreide expertise kunnen we de problematiek van een cliënt goed in kaart
brengen en behandelingen op maat bieden.
Wie ben jij?
Je gelooft in de mogelijkheden van een kind. Je vindt het belangrijk dat een kind zich veilig en gezien voelt. Je bent
nieuwsgierig naar de werking van het leervermogen en de belevingswereld van een kind en vindt het een uitdaging om je
behandeling daarop aan te passen. Je bent energiek en houdt van een kwinkslag. Je werkt vanuit je hart en gebruikt je
verstand om je behandelvaardigheden steeds te blijven ontwikkelen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.
Je bent zelfstandig, sociaal vaardig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk. Je
houdt ervan om met collega’s van gedachten te wisselen om elkaar te steunen en te scherpen en als team ergens voor
te gaan. Je bent in het bezit van een rijbewijs en een auto. Je computervaardigheden zijn goed. Je bent op de hoogte
van de criteria van de Kwaliteitstoets en de AVG en voldoet hieraan in je behandelingen en dossiervorming.
Opleidings- en kwaliteitseisen:
- je bent afgestudeerd in de Logopedie
- je staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici
- affiniteit met de behandeling van lees- spellingproblemen is een pré, maar geen must
Wat ga je doen?
Als logopedist binnen de Inspraak behandel je cliënten met een hulpvraag op het gebied van logopedie. Je voert de
behandelingen uit in een prettige werkomgeving in de praktijk. Je zorgt voor de dossiervorming volgens de criteria van
de Kwaliteitstoets Logopedie en AVG en hebt contact over de cliënt met de ouders en de leerkracht/IB'-er. Je neemt
regelmatig deel aan het teamoverleg ter ondersteuning van elkaars vaardigheden. Je volgt cursussen om je kennis over
het logopedisch behandelen op peil te houden.
Wat biedt de Inspraak?
Je kan vanaf oktober 2019 bij de Inspraak komen werken voor 2 tot 3 dagen in de week. Bij groei van het aantal
aanmeldingen is uitbreiding van het aantal uren mogelijk.
De Inspraak biedt een collegiale, fijne werksfeer en een marktconform vast salaris per maand (je wordt niet per cliënt
betaald). Daarnaast krijg je per werkdag van 8 uur voldoende doorbetaalde tijd voor administratie en voorbereiding (2
uur) en worden je vakantiedagen doorbetaald.
Door regelmatig overleg is er aandacht voor jou als collega en als persoon. Als team kunnen we van elkaar leren, samen
verder ontwikkelen en uitdagingen aangaan. Met elkaar staan we borg voor het geven van behandelingen vanuit De
Inspraak waarin plezier, kwaliteit, efficiëntie en motivatie voorop staan. Deze pijlers zijn er in de eerste plaats voor jou
als collega (door regelmatig overleg en mogelijkheid tot inbreng van je ideeën) en in de tweede plaats voor de cliënten
door hun sterke kanten in te zetten om hun zwakke kanten te ondersteunen en uit te bouwen.
En nu?
Jouw sollicitatiebrief met CV kun je tot en met donderdag 12 september opsturen naar info@deinspraak.nl, of naar
onderstaand adres. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 16 en dinsdag 17 september. Voor vragen kun
je contact opnemen met Annerieke Stienstra via telefoonnummer 06-24 65 21 11.

G
 oldbergsingel 1a | 9351 CK | Leek | 0594-696235 | info@deInspraak.nl | www.deInspraak.nl
KvK: 54525314 | KP: 79907381991 | AGB: 05-873194 | IBAN:NL10 ABNA 060.66.60.399

