
 

 

 

Gezocht zo spoedig mogelijk: Logopedist  

 

Deze vacature heb ik al eerder geplaatst en inmiddels is er een nieuwe collega 

aangenomen maar we zijn nog op zoek naar nog een nieuwe collega…… 

i.v.m. zwangerschapsverlof van een collega en het vertrek van een andere 

collega is Logopedie Ploumen op zoek naar een logopedist die ons team van 7 

logopedisten wil versterken. Het betreft een vacature voor minimaal 16 uur,  

en maximaal 40 uur.  

Logopedie Ploumen ligt met haar hoofdvestiging in een multiculturele wijk in 

Arnhem-zuid met vier nevenvestigingen in Arnhem-zuid.                                     

We behandelen voornamelijk kinderen met spraak-taalproblemen en 

afwijkende mondgewoonten (OMFT) maar ook andere stoornissen komen 

voor. Hierbij werken wij nauw samen met basisscholen, peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven. Ook volwassenen behoren tot onze doelgroep.                                                                                                                                               

Wij zoeken een zelfstandig enthousiaste collega-logopedist die ons team van  

logopedisten komt versterken.                                                                                       

 

 

Ben jij onze nieuwe enthousiaste zelfstandige collega? 

 

Wij zoeken een gediplomeerd logopedist: 

 

• Die affiniteit heeft met het werken met (jonge) kinderen. 

• Die affiniteit heeft met het werken met meertalige kinderen en ouders. 

• Die in de vrije vestiging wil werken. 

• Die ervaring en/of interesse heeft in het behandelen van kinderen met 

spraak-taalproblemen en OMFT. 

• Die een open en flexibele houding heeft. 



• Die zelfstandig kan werken en initiatief toont maar ook op tijd vragen 

stelt. 

• Die kan werken volgens de eisen van de kwaliteitstoets. 

• Die ingeschreven staat  in het KP. 

• Die over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt. 

 

 

Wij bieden: 

• Afwisselende baan met veel zelfstandigheid. 

• Goede begeleiding en ondersteuning. 

• Goede salariëring en arbeidsvoorwaarden. 

• Prettige werksfeer. 

• Regelmatig teamoverleg met collega-logopedisten in onze praktijk. 

• Veel onderzoeks- en behandelmateriaal. 

• Mogelijkheid tot na en bijscholing (Cursusvergoeding in overleg). 

• Reiskostenvergoeding 

• Bijdrage voor NVLF lidmaatschap 

• Deelname aan pensioenplan 

• Laptop 

• Werktelefoon 

 

Reageren: 

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met Helga Ploumen 
tel: 0651744794 
Ben je geïnteresseerd in deze uitdagende baan? Aarzel niet en reageer door je 
motivatiebrief met uitgebreide CV te mailen naar 
hploumen@logopedieploumen.nl 

mailto:hploumen@logopedieploumen.nl

