Logopedist
Blijdorp BuSO is een pluralistische school uit de regio Buggenhout,
Dendermonde die optimaal wil beantwoorden aan de individuele
zorgvraag van kinderen met een beperking. In elke job streven
medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van werken. Ze nemen
verantwoordelijkheid binnen hun rol, zijn ruim verbonden met de totale
werking, steeds bereid tot samenwerken en handelen vanuit een
respectvolle houding.

Op zoek naar een job met zingeving, in je eigen regio?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:









Je ondersteunt als logopedist de leerkracht in de klas bij de lessen ivm taal en communicatie: spreken,
woordenschatuitbreiding bij projecten, voorbereidend lezen, lezen, begrijpend lezen, luisteren,
schrijven, …
Je ondersteunt als logopedist de leerkracht in de klas voor het aanleren en inoefenen van het lezen
individueel, klassikaal of in niveaugroepen en geeft advies.
Je zorgt mee voor het implementeren van ondersteunende communicatiemiddelen.
Je draagt mee zorg voor het ontwikkelen, verbeteren en op peil houden van de
communicatiemogelijkheden van de leerling en het stimuleren van het gebruik van onze taal.
Je stimuleert het gebruik van hulpmiddelen en geeft advies, vorming en training indien nodig.
Je werkt nauw samen met de leerkrachten, de logopedisten van het MFC en het multidisciplinair team.
Je houdt actief toezicht bij speeltijden.
Je maakt deel uit van de totale werking van Blijdorp en je bouwt samen met je collega’s, ieder vanuit
zijn eigen domein, mee aan de toekomst van de voorziening waarbij het geluk van onze “bijzondere
gasten” centraal staat.

Jouw bagage




Je aanvaardt en respecteert alle leerlingen, ongeacht hun eigenheid, hun mogelijkheden of
beperkingen.
Je bezit een Bachelor-diploma in de Logopedie .
Je bent een creatieve, energieke en overtuigende motivator.

Ons aanbod










Interesse?

Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie blijdorp.be
Aanwerving op basis van competenties,
talenten en diploma ongeacht leeftijd,
geslacht, origine of handicap
Kansen tot professionele ontwikkeling en
groei.
Refter met saladebar, belegde broodjes en
warme maaltijd. Koffie en water gratis
beschikbaar
Betaling: volgens barema onderwijs
Contract: 15/30 open uren
Tewerkstellingsplaats: Blijdorp vzw,
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
Werkuren: Dinsdag donderdag en vrijdag
VM
Indiensttreding: 1-09-2022

Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 15 augustus 2022 naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v. Anja Colman
Baleunisstraat 70-72
9200 Dendermonde
of via mail:
solliciteren@blijdorp.be
Altijd reactie op je kandidatuur en na het
selectiegesprek krijg je feedback van het gesprek.

Dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
052/39 99 90 – buggenhout@blijdorp.be – blijdorp.be

