
WIJ ZIJN…

een gedreven team met passie voor ons 
vak! We hebben expertise op de gebieden 
logopedie, linguïstiek, dyslexie, lees- en 
spellingproblemen en preverbale logopedie. 
We zijn leergierig, nieuwsgierig en begaan 
met onze cliënten. We leren van de cliënten, 
van elkaar, van cursussen en workshops en 
delen onze twijfels en successen in een open 
en positieve samenwerking. Dit doen we 
tussen de bedrijven door, maar ook in een 
geregistreerde gezamenlijke kwaliteitskring 
van de praktijk. Samen staan we borg voor de 
behandelingen die we bieden. 

IN ONS WERK…

staat het contact met de cliënt voorop; we staan 
naast hen en geven hen inspraak, op zoek naar 
de beste manier om hulp te kunnen verlenen. 
Goed luisteren naar de hulpvraag, uitgebreide 
diagnostiek en analyse in combinatie met 
regelmatig overleg in het team, resulteert in het 
opstellen van een gefundeerd behandelplan. We 
zetten de sterke kanten van de cliënt in om de 
zwakke kanten te helpen ontwikkelen. 

ALS JIJ ONZE COLLEGA 
WORDT, DAN…

is er aandacht voor jou als collega en als 
persoon. Het wordt onze uitdaging dat jij 
voldoende ondersteuning van ons ontvangt 
om KWALITEIT te kunnen leveren in de 
zorg die je biedt en tegelijkertijd ook met 
PLEZIER naar je werk gaat. Doordat veel 
administratieve zaken worden opgevangen 
door onze praktijkondersteuner, kun jij je 
aandacht richten op het bieden van zorg aan 
je cliënten. Je zult een vast salaris per maand 
ontvangen met voldoende betaalde tijd voor 
administratie en overleg. Je vakantiedagen 
worden doorbetaald en er is een budget voor 
het volgen van cursussen. 

JIJ HEBT…

■ een passie voor het helpen van kinderen
■ de wens om in teamverband te werken
■ een drive om je steeds verder te ontwikkelen
■  een diploma Logopedie en een (basis)

registratie in het Kwaliteitsregister 
Paramedici.
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Heb je nog vragen, bel of mail! 
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LOGOPEDIST GEZOCHT!

Motivatie

Plezier

Kwal i te i t

F lex ibe l

Voor de cliënt  
maar ook voor de collega!

ONZE PIJLERS ZIJN…

TIJD VOOR ACTIE!

Stuur je sollicitatiebrief met CV op naar het 
postadres of mailadres van de praktijk. Er is 
geen sluitingsdatum; vanwege de groei van 
de praktijk blijven we graag in gesprek gaan 
met collega’s die deel zouden willen gaan 
uitmaken van ons team.


