WIJ ZOEKEN VOOR 3,5 DAGEN EEN KINDERLOGOPEDIST/OMFT-THERAPEUT
START BAAN: 1 SEPTEMBER 2019
VANAF 1 JANUARI 2020 UITBREIDING NAAR 4,5 DAGEN
Wij zoeken een betrokken collega voor de doelgroep kinderen tussen de 2 en 16 jaar. Je werk zal
bestaan uit spraak-taalbehandelingen en behandelen van afwijkende mondgewoonten met OMFT.
Met kinderen omgaan is iets natuurlijks voor je, je bent nieuwsgierig naar ze en naar wie ze eigenlijk
zijn. Op welke wijze ze zich kunnen uiten en met welke mogelijkheden. Hoe jij ze daarbij verder kan
begeleiden is daarbij jouw innerlijke drive. Ouderbetrokkenheid staat bij jou hoog in het vaandel en
zie je als meerwaarde voor je therapie.
Daarnaast zoeken wij in jou een geregistreerd OMFT-therapeut of een OMFT-therapeut in wording.
Bij ons krijg je de unieke kans om je volledig bij te scholen binnen de logopedie en tandheelkunde. Je
kunt dan ook meteen jouw verworven expertise inzetten rondom de afwijkende mondgewoonten
binnen onze nauwe samenwerking met de tandheelkundige specialisten, waaronder een ervaren en
gemotiveerde kindertandarts en orthodontist. Als eenheid begeleiden wij clienten bij een
tandheelkundig en logopedisch traject wat maakt dat wij tot duurzame en bevredigende resultaten
kunnen komen. Om bij deze specifieke tak van sport te kunnen horen is het van belang dat jij je
herkent in het graag en gedegen verbanden willen leggen tussen wat je kunt meten, wat je
observeert en wat je aan informatie deelt met andere experts. Enthousiasmerend en motiverend
kunnen zijn is van groot belang voor onze cliënten.
Andere bespreekbare werkzaamheden:
 uitbreiden kennis en ervaring rondom tongriemproblematiek en daarmee het
tongriemspreekuur meedraaien met de tandarts en orthodontist.
 meewerken aan het proces van innoveren rondom Ehealth en telelogopedie
 opdoen van ervaring binnen de prelogopedie binnen onze praktijk
 leren inspelen op een logopedisch inloopspreekuur
 leren samenwerken binnen een behandelteam
 in samenwerking met de muziektherapeut een afasiekoor begeleiden (start per 1 sept.
2019)
Wij vinden het belangrijk dat je proactief bent. Je haalt het beste in jezelf naar boven voor je eigen
leerproces en voor de ander. Je hebt zin en interesse om meegenomen te worden in het praktijkgebeuren. Je durft jezelf te laten zien binnen het team en als vertegenwoordiger van onze praktijk.
Netwerken en samenwerking opzoeken vind je logisch en gaat je goed af. Je denkt graag vanuit een
klinische redenering, maar ook creatief. Kritisch en realistisch zijn is fijn t.a.v. processen rondom
kostenbeheersing en kansen voor jezelf en de praktijk.

Je hebt werkervaring of een net afgeronde studie. Je krijgt door bij ons aan het werk te zijn de kans je
te ontwikkelen als professional en als mens.

Wij bieden jou graag:
 Een goed uitgeruste en moderne werkplek met (digitaal)behandelmateriaal-uitgebreid
onderzoeksmateriaal-laptop (Incura)-ervaren en fijne collega’s.
 Binnen onze praktijk interne scholing, kennisuitwisseling en coaching.
 Ons netwerk en daarmee de samenwerking met verschillende partijen zoals scholenBuurtzorgmedewerkers-Expertise bureau’s-kinderfysio-kinderergo-kdv’s -tandartsenorthodontisten-zorgcentra-ziekenhuizen-lactatiekundigen-dietisten-Si-therapeutenkinderpsychologen-collega’s.
Onze wens is dat je echt zin hebt om te komen werken in de eerste lijn. Bij ons is geen dag zomaar
hetzelfde, je bent bijna altijd het eerste logopedisch aanspreekpunt voor de client en zijn/haar
omgeving.
Als jij je herkent in de bovenstaande woorden van ons, nodigen wij jou van harte uit om te
solliciteren op deze functie. Via info@spreekatelier.nl ontvangen wij graag jouw sollicitatiebrief en
curriculum vitae.
Met een vriendelijke groet,
Marijke de Bruin en Gerda Vink, eigenaars van SpreekAtelier.

