Vacature

intern/extern

Logopedist M/V
20 (+) uur per week
Ben jij de enthousiaste logopedist die de uitdaging aangaat om de logopedie binnen ons
nieuwe Expertisecentrum verder vorm te geven?
Heb jij affiniteit met neurologie en oncologie en wil je je daarnaast ontwikkelen in je
vakgebied? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat doen wij?
Maastricht UMC+ Herstelzorg biedt ouderen intensieve revalidatie, Eerstelijnsverblijf en Transferzorg
WLZ. Maastricht UMC+ Herstelzorg is het centrum voor Geriatrische revalidatie in Maastricht en
Heuvelland. Vanaf 1 juni a.s. starten wij ons nieuwe expertisecentrum in Heugem, genaamd Vitala+.
Wij verwelkomen ouderen die na een ziekenhuisopname als gevolg van een ongeval of ziekte, niet
direct terug naar huis kunnen. Het verblijf is kortdurend en gericht op terugkeer naar huis.
Vanuit het revalidatieklimaat klimaat stimuleren we de cliënt zoveel mogelijk in beweging te komen
en actief te zijn.

Wat bieden wij?
 Een leuke uitdagende werkplek waar iedereen elkaar nog kent.
 Mogelijkheid tot ontwikkelen van je vakgebied door nauwe onderlinge samenwerking in de
gehele organisatie.
 Mogelijkheid tot uitbreiding van je expertise door het volgen van scholing.

Jouw baan:

 Je verricht diagnostiek en behandeling van neurologische cliënten, met name afasie,
dysartrie, dysfagie en slechthorendheid volgens logopedische richtlijnen.
 Je ondersteunt en adviseert het interdisciplinaire team.
 Je ondersteunt en begeleidt familieleden van cliënten.
 Je participeert in het multidisciplinair overleg.
Functie-eisen
Wij vragen:
 Een Hbo-diploma logopedie.
 Werkervaring in een neurologische setting.
 Vakinhoudelijke ervaring is vereist.
 Je draagt de geriatrische revalidatiezorg een warm hart toe.
 Je gaat voor de beste resultaten en zet de cliënt hierin centraal.
 Je werkt graag zelfstandig maar zeker ook discipline overstijgend.

 Je bent stressbestendig, flexibel en hebt overtuigingskracht. Daarnaast werk je efficiënt
en heb je een hoog energieniveau.

Arbeidsvoorwaarden:
We bieden je in eerste instantie een jaarcontract voor minimaal 20 uur per week met mogelijkheid
tot uitloop. Bij wederzijdse tevredenheid is er uitzicht op een vaste baan.
De CAO VVT is op deze functie van toepassing, schaal FWG 55, maximaal € 4286,78 bruto per maand
bij een fulltime dienstverband.
Inlichtingen:
Voor nadere informatie omtrent de functie en de organisatie kunt u contact opnemen met Anjo
Franssen, logopedist via telefoonnummer (043) 6019400.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dienen vóór 1 mei as. gericht te worden aan info@herstelzorgmumc.nl. De
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 19. Een meeloop dag kan onderdeel zijn van de
selectieprocedure.
Het adres is: Sint Pieterstraat 23 6211 JM Maastricht.

Ons nieuwe adres wordt Gronsvelderweg 140 6229 VN Maastricht

