
 

 

M.O.C. ’t Kabouterhuis is een behandel-, onderzoek- en expertisecentrum voor het Jonge Kind. Van 
opvoedondersteuning tot psychiatrische zorg. Alles onder 1 dak georganiseerd. 
M.O.C. ‘t Kabouterhuis is er voor het jonge kind (0-7 jaar) dat opvalt en extra hulp nodig heeft om een 
goede start te maken. Hulp verlenen doen we bij het gezin thuis, op het kinderdagverblijf, op school, of 
op een van onze 8 locaties.  

 
 

Wij zijn per 1 oktober voor locatie Zuidoost op zoek naar een: 
 

 

Logopedist 
15-20 uur per week 

 

Functieomschrijving 

Als logopedist werk je zelfstandig en maak je deel uit van het multidisciplinair behandelteam. 

Op aanvraag verricht je logopedisch onderzoek en behandel je kinderen en draag je zorg 

voor de verslaglegging. Je adviseert en ondersteunt ouders, groepsleiding en eventueel 

andere disciplines over de interactie en communicatie van kinderen met spraak/ taal 

problemen.  

 
Functie-eisen 
De logopedist: 

 heeft een afgeronde HBO-opleiding logopedie met enkele jaren relevante werkervaring; 

 heeft affiniteit met de doelgroep jonge kinderen met veelal complexe 
ontwikkelingsproblematiek;  

 is bij voorkeur bekend met “Het Hanen Ouderprogramma” en heeft ervaring met 
“Floortime” voor onderzoek en behandeling van jonge kinderen tot 7 jaar; 

 kennis van sensorische integratie is een pre 

 kan omgaan met ouders en kinderen met een diverse achtergrond; 

 heeft ervaring in het zelfstandig kunnen registreren en declareren bij zorgkantoren; 

 is zelfstandig maar kan ook goed samenwerken; 

 is communicatief en sociaal vaardig; 

 flexibiliteit in werkdagen is gewenst waarbij de werkzaamheden uitgevoerd worden veelal 
tussen 09:00 – 15:00 uur.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor minimaal 6 maanden. 
Salaris is conform de CAO-Jeugdzorg. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en 
ervaring in schaal 9, minimaal € 2.454,34 en maximaal € 3.665,68 bruto p.m. bij een fulltime 
dienstverband. Daarnaast kent ’t Kabouterhuis goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3 % en korting op OV- jaarkaarten. 

 
Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Heidi Hessing, Regiomanager Organisatie, 

h.hessing@kabouterhuis.nl of telefonisch op 020-4530191. 

 

Solliciteren 

We zien je reactie graag tegemoet. Je kunt tot uiterlijk 27 september 2017 je sollicitatiebrief 

met CV o.v.v. je naam en vacaturenummer: 2017-46-LOGO, mailen naar: 

solliciteren@kabouterhuis.nl. De gesprekken vinden plaats op maandag 2 oktober tussen 

14:00 en 16:00 uur op de locatie Zuidoost. 

 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang.  
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