
vacature
logopedist
Twello / Klarenbeek, 16 uur

Wil je werken bij een kleinschalige en breed georiënteerde logopediepraktijk waar je veel zelfstandigheid en ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling krijgt? Waar veel verschillende stoornissen behandeld worden? En waar samenwerken met 
basisscholen, tandartsen, orthodontisten en (kinder)fysiotherapeuten heel gewoon is? Wij bieden onze cliënten de best passende 
behandeling voor hun hulpvraag. Kom ook werken bij Bouch. logopedie!

Bouch. logopedie is een allround praktijk met meerdere locaties. Voor onze locaties Twello en Klarenbeek zijn wij op zoek naar 
een logopedist die ons team komt versterken.

Dag: voorkeur maandag en vrijdag. Eigen invulling in overleg.

Dit ga je doen:

Je start de dag met een fijne kop Nespresso. Vervolgens log je in op ons systeem. In de agenda zie je welke cliënten vandaag 
langskomen voor een behandeling. De telefoon gaat en een ouder meldt dat zijn zoon ziek is en niet komt. Je maakt alvast een 
nieuwe afspraak voor volgende week. 

De eerste cliënt komt binnen, een vierjarige jongen. Hij is een echte flapuit en praat graag. Hij komt langs omdat hij bepaalde 
klanken nog lastig vindt en daardoor wat minder verstaanbaar is. De eerste keer keek hij de kat uit de boom. Tot hij zag dat er 
speelgoed lag. Nu rent hij vol enthousiasme naar binnen. Het volgende half uur is een jongedame uit groep 3 aan de beurt. Zij 
heeft moeite met lezen en spelling en je leert haar strategieën aan om zelfredzamer te worden.
Tijd voor andere zaken. Omdat een cliënt ziek is, valt er een half uur uit. Je gaat alvast de behandeljournaals bijwerken en belt 
met een leerkracht over een leerling. In de pauze haal je een broodje en loop je een rondje door het dorp. 

’s Middags zie je nog diverse cliënten. Dat maakt het werk afwisselend. Jong en oud, nog duimzuigend of met kunstgebit, 
iedereen weet de praktijk te vinden. Om half vijf is Jessica de laatste cliënt van vandaag. Als zij vertrokken is, ruim je de praktijk op. 
Je collega’s komen binnen. Het laatste uur van vandaag hebben jullie teamoverleg. Jullie bespreken casuïstiek en helpen elkaar. 
Daarna is het tijd voor gezelligheid… Jullie gaan samen een hapje eten bij de Waard! 

Jij:

• hebt de opleiding Logopedie (HBO) afgerond of studeert binnenkort af;
• staat ingeschreven is bij het Kwaliteitsregister Paramedici en bent lid van de NVLF;
• bent zelfstandig, flexibel, toont initiatief en hebt goede communicatieve vaardigheden;
• bent enthousiast en vind het fijn in een kleinschalige praktijk te werken;
• bent DTL geschoold of bereid om deze scholing te volgen.

Wat schuift dat?

• Salaris op basis van ervaring en betaalde administratietijd;
• Opleidingsmogelijkheden en ruimte voor initiatieven vanaf de start;
• Vrijheid in het indelen van je werkdagen;
• Zicht op uitbreiding van het aantal uren in de toekomst;
• Goed uitgeruste praktijkruimtes met veel behandel- en testmateriaal;
• Ruime inwerkperiode.

Pas jij in ons team?

Begin het nieuwe jaar goed en solliciteer direct bij Bouch. logopedie. Kom ons mooie team versterken. Stuur je cv en sollicitatie 
naar heidi@bouch.nl. We houden graag het tempo erin. Ook als je niet aan alle eisen voldoet, vragen we je om toch te reageren. 
Als we een geschikte kandidaat hebben gevonden sluiten we de procedure. 

Wil je graag meer informatie? Voor vragen over de vacature kan je bij Heidi terecht op 0571-298 968 of stuur haar een 
mailtje heidi@bouch.nl. 

Solliciteer vandaag nog. Word je uitgenodigd dan krijg je maximaal 2 gesprekken. Zijn we allebei blij? Dan krijg je een contract. 
We beginnen altijd met een contract voor bepaalde tijd. 

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

ouch.


