Locatie Goverwelle
Middenmolenplein 1
2807 GW Gouda
Tel. nr: 0182-527276

Locatie De Leeuwensprong
Leeuwenburg 10
2804 WN Gouda
Tel. nr: 0182-687203

VACATURE
Gezocht: Allround logopedist voor twee dagen (16 uur) per week
Logopedie Groene Hart zoekt een logopedist die ons team wil komen versterken. Het is een vacature voor
twee dagen per week (16 uur).
Logopedie Groene Hart is een dynamische logopediepraktijk in Gouda. Wij leveren allround logopedische zorg
en streven ernaar de hulpvraag van een cliënt met maatwerk te beantwoorden. Iedere logopediste binnen ons
team heeft haar eigen specialisaties en ervaring. Wij hebben veel ervaring in het behandelen van kinderen met
lees- en spellingsproblemen, afwijkend mondgedrag (OMFT), kinderen met Down Syndroom en jonge kinderen
in ontwikkeling met complexe problematiek. Daarnaast zien wij ook volwassenen met adem- en
stemproblemen.
Wij hebben twee locaties: één in Goverwelle en één in Bloemendaal/Plaswijck ("de Leeuwensprong"). De
locaties bevinden zich centraal in de wijk en maken onderdeel uit van een multidisciplinaire (behandel)setting.
Vanuit deze positie kunnen wij, indien nodig, snel doorverwijzen, integraal behandelen, advies geven en advies
vragen. Op indicatie van een arts behandelen wij aan huis. Wij onderhouden goede contacten met
peuterspeelzalen en scholen in Gouda e.o.
Wij zoeken een logopedist die:
- een afgeronde HBO studie logopedie heeft
- een registratie in het kwaliteitsregister paramedici heeft
- affiniteit met kinderen èn volwassenen heeft
- een zelfstandige en proactieve werkhouding heeft
- betrokken is bij het (multidisciplinaire) team
- een flexibele instelling heeft
- over goede mondelinge en schriftelijke (communicatieve) vaardigheden beschikt
- goed het beroep weet te profileren naar buiten
Voor meer informatie over onze praktijk zie: www.logopediegroenehart.nl
Wij bieden:
- passende salariëring naar werkervaring en scholing
- een gezellige werksfeer met leuke collega’s
- een multidisciplinaire werksetting waarin regelmatig overleg plaatsvindt met andere disciplines
- mogelijkheden tot bij- en nascholing
- vaste uren
- reiskostenvergoeding
- werken in een mooie praktijkruimte met voldoende behandel- en testmateriaal
Ben jij die logopedist die graag ons team komt versterken? Neem dan contact met ons op of stuur je
motivatiebrief en C.V. naar i.langbroek@logopediegroenehart.nl
Ilona Langbroek
i.langbroek@logopediegroenehart.nl
Sluitingstermijn vacature 31 december 2018.
Sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden in de week van 14 januari 2019.

