Dignita is voor haar multidisciplinair behandelteam op zoek naar een enthousiaste

Logopedist/afasietherapeut voor zwangerschapsvervanging (36 uur per week)
met behoud van 2 dagen per week per april 2022

Wie is Dignita?
Dignita is een multidisciplinaire praktijk voornamelijk werkzaam in de regio Parkstad. Ons team bestaat
uit logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, specialist ouderengeneeskunde, en een
gz-psycholoog. We bieden zorg aan zowel eerstelijns cliënten als WLZ-cliënten in de thuissituatie en bij
onze samenwerkingspartners SGL, Levanto, Delphinium, Korian, Ontzorgd Wonen, de Beyart en
Nobamacare.
Wat ga je doen:
o Onderzoek, advisering en behandeling binnen alle facetten van de logopedie volgens de
richtlijnen van de NVLF met een groot deel aan afasie- en COPD-behandelingen;
o Het bieden van zowel eerstelijns- als WLZ-zorg in de thuissituatie van cliënten als bij onze
samenwerkingspartners;
o Het (psychosociaal) begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun mantelzorger(s);
o Intensief samenwerken met andere betrokkene zorgverleners;
o Bijdragen aan de versterking en verbetering van de dienstverlening van Dignita.
Wij vragen:
o Een HBO-bacheloropleiding logopedie;
o Relevante stage- of werkervaring;
o Een registratie in het kwaliteitsregister paramedici;
o Een registratie afasietherapeut is een pré;
o Affiniteit met ouderen of mensen met een grote mate van hulpbehoevendheid ten gevolge van
een chronische aandoening zoals COPD, NAH of dementie;
o Kennis van Incura;
o Bereidheid om flexibel te werken op vooraf afgesproken werktijden binnen meerdere locaties
en ook binnen de 1e lijn;
o In het bezit zijn van een rijbewijs en auto;
o Vaardigheden in het plannen en organiseren, accuratesse, kwaliteitsgerichtheid, gedrevenheid,
empathisch, klant- en servicegerichtheid en vakkundigheid.
Wij bieden:
o Een dienstverband voor 4 maanden vanaf december 2021 t/m maart 2022;
o Een uitdagende functie als logopedist;
o Een warm en open multidisciplinair team;
o Een marktconform salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden
o Vooruitzicht op behoud van minimaal 2 dagen in de week per 1 april 2022.
Meer informatie:
Als u meer informatie wilt over deze functie kunt u contact opnemen met mw Angela Donkers,
logopediste Dignita te bereiken via telefoonnummer 0636496645 of dhr. Tom Vluggen, directeur Dignita,
te bereiken via telefoonnummer 0620859948.
Solliciteren:
Om te solliciteren voor deze functie mailt u uw motivatiebrief met CV vóór 31 oktober 2021 naar
t.vluggen@dignitazorg.nl. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 44 (1 november t/m 5
november).

