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Datum: 23-12-2021
Vacature logopedist per 01-03-2022 te Tilburg
Hey collega!
Ben jij op zoek naar een baan als logopedist:
- waarin je zelf bepaalt wanneer en op welke dagen en uren je werkt?
- wanneer je zelf bepaalt wanneer je vakantie/vrij neemt?
- waarbij je het zelf aankunt om ook de continuïteit te bieden die nodig is voor de logopedische
behandelingen?
- waar je in een warm team werkt die je graag ondersteunen?
- waarin je breder kunt kijken naar het kind?
- waarin je je eigenheid in je werk kwijt kunt?
En
-

ben je:
geïnteresseerd in executieve functies en/of dyslexie?
flexibel?
Voldoende zelfstandig, waarbij hulp vragen ook als zelfstandigheid wordt gezien?

Heb je in het bovenstaande veel “ja” beantwoord? Dan willen we graag dat je contact met ons
opneemt!
We hebben de volgende vacature voor je:
Een leuke zelfstandige baan op praktijklocatie Tilburg op basisschool Hartevelden. Je werkt op
een prettige manier samen met de IB-ers en leerkrachten en directrice van de basisschool.
De werkdagen en tijden zijn in overleg te bepalen. Dat ligt eraan wanneer en hoeveel uren je wilt
werken. Er zijn nu ongeveer 22 uren beschikbaar die nu gewerkt worden op woensdag,
donderdag en vrijdag. De vacature is beschikbaar per 1 maart 2022. Uiteraard mag je eerder
komen zodat je goed ingewerkt kunt worden. Later starten is ook een mogelijkheid.
Wie zijn wij?
Praktijk Van Zon is een praktijk voor logopedie, remedial teaching en jeugd- en gezinsbegeleiding
(kindercoaching). Er werken 6 logopedisten en 3 jeugd- en gezinsbegeleiders, waarvan er één ook
logopedist is en een ander psycholoog en 1 administratief medewerker.
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Onze praktijk is gespecialiseerd in dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid en executieve functies.
Angelique geeft cursussen en studiedagen op het gebied van executieve functies. Uiteraard mag
jij deze ook volgen.
Neem een kijkje op onze site www.praktijkvanzon.nl en www.executievefuncties.com voor meer
informatie over ons en onze diensten.
Heb je interesse in de functie en wil je graag kennismaken met ons?
Stuur z.s.m. een mail met CV naar angelique@praktijkvanzon.nl . We horen graag van je!
Warme groet,
Team Praktijk Van Zon
Angelique van Zon
Anke Stevens
Tanja John
Maud Tissen
Iris de Klerk
Yvonne van den Heuvel
Danielle van den Broek
Job van Splunder
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