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Logopediepraktijk Wateringen - Den Haag - Zuid zoekt voor de locatie Wateringen een  
collega per 01-01-2018.  
 
De vacature is voor 3 - 5 dagen (in te vullen op: maandag- zaterdag). De vacature mag ook  
door 2 logopedisten opgevuld worden.  
Onze praktijk is allround en heeft diverse specialisaties.  

We behandelen mn. kinderen, maar ook volwassenen met problemen op het gebied van: spraak, 
taal, stem, OMFT, auditieve vaardigheden, lezen, spellen (dyslexie) en neurologische problemen. 
Tevens bestaat er de mogelijkheid om op een basisschool te werken. 
 
Wat bieden wij jou:  
- een prettige samenwerking met hardwerkende collega’s in een klein team (nu: 4 logopedisten).  
- mogelijkheden voor bij- en nascholing, zowel intern (intervisie) als extern.  
- inwerkperiode en begeleiding van een ervaren collega.  
- goede arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding.  
- een extra financiële vergoeding in verband met administratieve werkzaamheden.  
- vakantiegeld en op te nemen vakantiedagen (met doorbetaling).  
- een zelfstandige functie met veel afwisseling.  
- een goed geoutilleerde praktijkruimte.  
- goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.  
 
Wat vragen wij van jou:  
- afgeronde HBO - opleiding logopedie (of bijna afgerond) en inschrijving in het  
  Kwaliteitsregister.  
- ervaring of affiniteit met de behandeling van taal(ontwikkelings)problemen, 
  articulatiestoornissen en OMFT.  
- interesse in het werken met leerlingen met lees-, spellingproblemen / dyslexie.  
- betrokkenheid met zowel de cliënt als collega's.  
- zelfstandige werkhouding en bereidheid om contacten te leggen en te onderhouden.  
 
Het zou fijn zijn als je in de omgeving van Het Westland - Den Haag woonachtig bent.  
 
Vierdejaars studenten logopedie worden ook van harte uitgenodigd om te solliciteren.  
 
Spreekt deze vacature je aan, stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar:  
Logopediepraktijk Wateringen  
t.a.v. Monique van Baarle  
Heulweg 11, 2291 BW Wateringen.  
Mailen mag ook: Monique@logopediewateringen.nl  
 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact opnemen, zowel telefonisch  
(06 – 12 25 52 10), als per e-mail: Monique@logopediewateringen.nl  
 
Wij begroeten je graag als collega in ons team! 
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