
HEB JIJ INTERESSE? 
Denk je dat jij de juiste kandidaat bent voor een
afwisselende baan in ons team? 

Stuur ons dan vóór 10 februari 2023, jouw CV met
motivatiebrief of korte persoonlijke pitch! 
Ons e-mailadres is info@logopedieverbalis.nl

Twijfel je en/of heb je vragen over de vacature? 
Bel gerust met Janet Klaster (praktijkeigenaar) op
het nummer 06- 20 30 18 37. 

We maken graag persoonlijk kennis met jou! 

VACATURE
A L L R O U N D  L O G O P E D I S T

WIJ ZOEKEN JOU! WORD JIJ ONZE COLLEGA?
Ben jij een gedreven logopedist die graag kinderen verder helpt in hun ontwikkeling? 
Werk je graag zelfstandig, maar vind je het ook fijn om samen te werken met jouw collega’s en
andere disciplines? En wil jij je graag blijvend ontwikkelen en verbreden in het logopedisch vak? 
Dan zoeken wij jou per 1 april! 

 
 

 

van 1 april tot 1 november (opvang verlof),
 daarna kans op een vaste baan. 

 voor 4/5 dagen p/w 
Locatie: Meppel e.o. 

 
 
 

WIJ BIEDEN JOU... 
Een veelzijdige werkplek binnen een hecht team van
9 collega's. 
 
Een contract voor initieel 7 maanden met vaste uren
(32 uren). Je gaat eerst een zwangerschapsverlof
opvangen. Daarna is er de mogelijkheid tot een vaste
aanstelling. Uren & werkdagen in overleg. 

Een vast bruto maandsalaris bij aanvang van
€2.772,- o.b.v. 36 uur met prima secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenvoorziening,
een reiskostenvergoeding en goede
scholingsmogelijkheden (betaald).    

Een gerenommeerde praktijk met ook locaties in
Havelte, Ruinen, Steenwijk en Hasselt.  

Een jarenlange multidisciplinaire samenwerking met
o.a. Educare,  Prima Life en Kentalis. 

Veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën.

Je wordt goed ingewerkt om het verlof op te vangen. 
Ook na het inwerktraject word je begeleid door een
vaste buddy-collega. Er is altijd volop mogelijkheid
tot sparren met je collega's. 

Je gaat werken op 2 à 3 locaties. 

WIE ZOEKEN WIJ? 
Een gemotiveerde collega & teamspeler met:

Een afgeronde HBO Bachelor logopedie.

Een registratie in het Kwaliteitsregister
Paramedici. 

Enige allround werkervaring of affiniteit met
ZMLK-onderwijs is een pré. 

Een proactieve, open, enthousiaste en creatieve
werkhouding. 

Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B en
een eigen auto. 
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