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VACATURE
Binnen de Zelllingen Afasiecentrum zoeken wij per direct een enthousiaste, flexibele:

Gespecialiseerd logopedist of
Afasietherapeut m/v
voor minimaal 14 tot maximaal 21 uur per week.

De Zellingen en de Stichting Afasiecentrum Rotterdam e.o. stellen zich tot doel mensen
met afasie en hun mantelzorgers een specifiek nazorg programma te bieden op het
gebied van taalcommunicatie en resocialisatie, toegespitst op het niveau van de afaticus
en aangepast aan zijn/haar sociale netwerk en leeftijd.
Functie-inhoud
• het verzorgen van logopedische diagnoses, behandeling en begeleiding;
• het leveren van een bijdrage aan het activiteiten aanbod;
• cliënten begeleiden in het bepalen van hun doelen, het uitvoeren van de activiteiten
en het evalueren van de behaalde resultaten;
• het aanpassen van ondersteunde communicatiehulpmiddelen en het implementeren
ervan;
• een bijdrage leveren in het begeleiden van het team en de vrijwilligers tijdens de
uitvoering van de activiteiten.
Wij zoeken een enthousiaste teamplayer, die
• ervaring heeft met afasie en communicatieproblemen bij NAH;
• bevoegd is om eerste lijn afasietherapie te geven;
• kennis heeft van en bij voorkeur ervaring met ondersteunende communicatie,
zoals het gespreksboek en elektronische communicatie hulpmiddelen;
• kennis en ervaring heeft met computertoepassingen, zoals Word, e-mail, internet en
bereid is zich te verdiepen in ICT hulpmiddelen zoals Ipad;
• de bereidheid heeft zich in te leven in de situatie en de wensen van de cliënten.
Wij bieden
•
een aantrekkelijke en uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid;
•
een informele werksfeer;
•
een enthousiast team collega’s;
•
goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
•
arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT.
Informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mia Verschaeve, Manager
Afasiecentrum. Zij is bereikbaar via tel 010 442 53 61 of 06 49 31 79 05.
Solliciteren
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
De Zellingen
t.a.v. afdeling P&O
Postbus 36
2900 AA Capelle aan den IJssel
e-mail: solliciteren@zellingen.nl

