Vacature
Logopedist

Ben jij een enthousiaste Logopedist met affiniteit voor onze bijzondere doelgroep?

Logopedist (tijdelijk, wtf in overleg)
De functie
De logopedist ontwikkelt en verbetert de logopedische begeleiding in de
school, verzorgt logopedische begeleiding en doet aan professionalisering.
Door onze leerlingen de juiste ondersteuning te bieden op het gebied van
taal en communicatie, help je hen om het beste uit zichzelf te halen.
Wie zijn wij?
Taalbrug College verzorgt onderwijs en ondersteuning voor leerlingen van
12 tot 20 jaar met een auditieve en/of communicatieve beperking. Dit
kunnen dove of slechthorende leerlingen zijn, leerlingen met een
Taalontwikkelingsstoornis (TOS) of leerlingen met een stoornis in het
autismespectrum. Onze school kent twee leerroutes; de leerroute Arbeid en
de leerroute Vervolgonderwijs.
Taalbrug College is onderdeel van de instelling Vitus Zuid, samen met
Taalbrug Junior in Eindhoven, Helmond en Venlo, en Mgr. Hanssen in
Hoensbroek en Roermond.
Wij zoeken een collega die:
• affiniteit heeft met de doelgroep
• curatieve logopedie kan geven op individueel niveau en in groepjes;
• Een groepsplan communicatieve vaardigheden kan opstellen;
• Ondersteuning kan bieden in het vormgeven van het communicatieve
klimaat;
•
goed kan samenwerken binnen een (multidisciplinair) team.
Wat verwachten wij?
• Je bent een bevoegd Logopedist
• Je heb bij voorkeur ervaring binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs;
• Je bent vaardig in het uitvoeren van logopedisch onderzoek en
verslaglegging.

Meer informatie
Meer weten over de
functie? Neem dan contact
op met Kyra Doek
(directielid) via
k.doek@taalbrugcollege.nl
Interesse?
We willen je graag leren
kennen! Stuur jouw CV en
motivatie vóór 22
november naar:
Taalbrug College
t.a.v. A. Claassen, directeur
Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
Of mail (bij voorkeur) naar:
administratie@taalbrug.nl

•

Je bent in het bezit van goede contactuele en communicatieve vaardigheden

Wij bieden:
• De mogelijkheid om te werken binnen een enthousiast en specialistisch team;
• Veel scholingsmogelijkheden en ruimte om te professionaliseren;
• Een tijdelijke functie met een salaris in schaal 10;
• Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO PO.

