Vacature:
Enthousiaste
Logopedist

Voor onze praktijk zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste
Logopedist

Als logopedist aan de slag in een gezellige praktijk waar je de ruimte krijgt
om te groeien en je kwaliteiten te laten zien? En wil je werken in een hecht
en betrokken team? Heb jij behoefte aan zekerheid? Dan ben jij de logopedist
die ons team compleet maakt. Wij bieden je een baan met goede secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een vast maandsalaris en pensioenopbouw.

Centrum 2spraak is een allround logopedie- en dyslexiepraktijk met vestigingen in Bergentheim, Beerzerveld, Dedemsvaart, Den Ham, Daarle, Ommen
en Kloosterhaar. Het team bestaat uit 9 enthousiaste logopedisten.

Werken bij Centrum 2spraak is….

…uitdagend, leerzaam en heel erg leuk! Zowel jij als de cliënten die je behandelt kunnen groeien en zich ontplooien. Daar zijn onze behandelingen en
werksfeer op gericht. Je wordt omringd door betrokken collega’s en je kunt al je creativiteit inzetten bij het bedenken van leuke behandelingen. Centrum
2spraak denkt in mogelijkheden en niet in beperkingen. Zo krijgt enthousiast, creatief en innovatief werken de ruimte.

Dit ga je doen:

Naast het verrichten van onderzoek en behandeling geef je voorlichting en advies. Je geeft groepsbehandelingen. Je zorgt voor nieuwe ideeën en hebt
nauw contact met je collega’s binnen Centrum 2spraak. Ook ben je onderdeel van de teams op de schoollocaties. Je werkt samen met de leerkrachten,
intern begeleiders en andere specialisten om samen de beste zorg te kunnen leveren.

Dit vragen wij:

Dit bieden wij:

(bijna) afgeronde opleiding logopedie
ingeschreven in Kwaliteitsregister
Paramedici
beschikking over een auto
affiniteit met behandeling van lees- en
spellingproblemen is een pré, maar
geen must

vast maandsalaris
voldoende tijd voor administratie en voorbereiding
betaalde vakantiedagen
doorbetaling bij ziekte
pensioenopbouw
kilometervergoeding
cursusvergoeding
Je hebt structureel werkoverleg, waarbij er
organisatorische en vakinhoudelijke werkoverleggen zijn

Enthousiast?
Wij kijken uit naar je
motivatie en CV.

Centrum 2spraak
T.a.v. Daniëlle Brunink en Linda Oosterlaar
info@centrum2spraak.nl
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