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Over de locatie
TriviumMeulenbeltZorg - diverse locaties

Ben jij een enthousiaste logopedist die per direct beschikbaar is en graag de handen uit de mouwen wil steken? Heb jij
(stage)ervaring en affiniteit met de ouderenzorg? Kun jij met jouw natuurlijke opgewektheid een ondersteunende rol
binnen ons team spelen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat wil jij?
Wil jij werken bij een van de tien best gewaardeerde verpleeghuisorganisaties van Nederland? TMZ scoort in 2021, net
als in 2019, een 9,1 op Zorgkaart Nederland!
TMZ bekijkt graag samen met jou wat wij kunnen bieden. Het is ons veel waard dat jij je direct thuis voelt. Wij zijn er trots
op dat onze medewerkers meer dan tevreden zijn. Niet stilstaan in je vak speelt daarbij een grote rol. Zodra jij merkt dat
jij nóg meer deskundigheid nodig hebt, kijken wij samen hoe jij je verder kunt ontwikkelen.

Waar?
Wij zijn wij per direct op zoek naar een collega die tijdelijk onze vakgroep Logopedie kan ondersteunen (tot eind 2022).
Omdat we graag op korte termijn deze plek willen invullen, vragen we ook interim kandidaten en ZZP’ers te reageren bij
interesse.
Regio:
Locatie:

Hengelo
Meerdere locaties

Aantal uur per week:

in overleg

Zie jij het voor je?
Behandeling inzetten en uitvoeren
Als logopedist stel jij de juiste diagnose en stem jij het logopedische behandelplan af op de cliënt en voert deze uit. Deze
is gericht op het ervaren van kwaliteit van leven. Jij bent in staat om zelfstandig aan de slag te gaan, maar werkt ook
prettig samen met collega’s van andere disciplines. Je adviseert en instrueert de cliënt, collega’s en mantelzorgers,
zodat de afspraken uit het logopedische behandelplan geïntegreerd worden in het dagelijkse leven. Jij bent op deze
wijze in staat bij te dragen aan de uitvoering van het multidisciplinaire zorgplan van de cliënt.

Wat staat er tegenover?
Een loopbaan bij een organisatie die ontwikkeling hoog in het vaandel heeft staan en waar jij jezelf mag zijn;
Een werkgever die aandacht heeft voor gezondheid en vitaliteit;
Salaris FWG 55 (max. € 4286,78 bij een fulltime dienstverband);
Goede pensioenregeling (PFZW);
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT.

Jij hebt nodig:
Diploma HBO Logopedie;
Kennis en ervaring met het opstellen van een logopedisch behandelplan;
Ervaring en affiniteit met de doelgroepen in de ouderenzorg zijn een vereiste;
Specifieke kennis van stoornissen die bij NAH voor kunnen komen;
Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
Empathisch vermogen en een flexibele en actieve instelling;
Inschrijving in het kwaliteitsregister;
In bezit van rijbewijs;
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) – TMZ betaalt de kosten.

Nu jij!
Logopedisten maken dingen bespreekbaar. Jij wacht vast niet lang met reageren:
Heb jij nog vragen over de functie? Neem contact op met Anita de Groot (Ergotherapeut) via 06-10925311;
Weet jij al zeker dat jij TMZ wilt komen versterken? Solliciteer direct op deze vacature via onderstaande button.
Wij reageren zo snel mogelijk.
Zodra wij een nieuwe collega hebben gevonden zullen we de vacature online verwijderen.

Bijzonderheden
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

