We zijn op zoek naar een enthousiaste collega om de logopedische begeleiding over te nemen in
onze groepspraktijk.
Functieomschrijving:
Je kan onmiddellijk starten met een overname van een 5 à 10-tal uren, maar dit kan volgens eigen
voorkeur uitgebreid worden naar een voltijds uurrooster van onbepaalde duur.
Momenteel bestaat het cliënteel uit kinderen en jongeren met spraak-, taal- en leerproblemen en
volwassenen met slik- en articulatieproblemen. Indien je graag andere problematieken behandelt,
kan dit zeker.
De therapieën vinden plaats op de praktijk te Stekene, bij minder mobiele cliënten aan huis en er is
mogelijkheid om op school te werken. Je bepaalt immers zelf je uurrooster.
Vereiste studies
- Professionele bachelor of master Logopedie
Verwachtingen
- Je bent in het bezit van een diploma bachelor of master in de logopedie
- Je hebt reeds een riziv-nummer (of je vraagt dit zo vlug mogelijk aan)
- Je bent erkend bij het FOD en hebt je ondernemingsnummer (of je vraagt dit zo vlug mogelijk aan)
- Je bent bereid te werken op zelfstandige basis
- Je hebt je eigen laptop
- Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) in zelfstandige activiteit is een pluspunt aangezien je zelf je
administratie zal moeten verzorgen.
Wat hebben wij te bieden:
- Je start met onmiddellijke ingang in een gevestigde praktijk met toffe collega's.
- Het behandelen verloopt (indien nodig) in overleg met andere disciplines, wat inhoudelijk een
meerwaarde betekent.
- Je hebt vrijheid tot het uitbreiden van je eigen uurrooster
- Je beschikt over een eigen lokaal
- Je betaalt maandelijks een vast bedrag aan huur en GEEN procentuele bijdrage.
Indien je meer info wil over onze praktijk, surf dan naar www.silta.be.
Bij vragen kan je me gerust contacteren via mail: elien.vangoethem@silta.be
of telefonisch: 0474/27.99.05
Geïnteresseerd? Stuur dan snel je CV met foto en motivatiebrief door.

