
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 

 

 

Dominiek Savio is op zoek naar: 

 

   LOGOPEDIST (m/v) 

 

Dominiek Savio Instituut vzw, dat deel uitmaakt van Dienstencentrum GID(t)S,  biedt een veelzijdig 

aanbod van ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van 

ondersteuning in de eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.    

We zijn op zoek naar een logopedist(e) voor het geven van logopedische behandeling aan jongeren 

van 12 jaar en ouder met een neuro-motorische en/of meervoudige beperking. 

 

Functie 

 Je geeft individuele logopedische behandeling of behandeling in een kleine groep gericht op 

het verbeteren van spraak, taal, communicatie, voedingssituatie en mondhygiëne. 

 Je begeleidt de cliënt bij de maaltijdsituatie in de leefgroep. 

 Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en ondersteunen van het communicatieproces, 

waarbij je de cliënt ondersteunt en traint met betrekking tot het gebruik van 

ondersteunende communicatiehulpmiddelen. 

 Je werkt samen met een multidisciplinair team, neemt deel aan teambesprekingen en maakt 

hiervoor de nodige logopedische verslagen. 

Jouw profiel 

 Je beschikt over een bachelordiploma in de logopedie. 

 Je bent gemotiveerd, dynamisch en positief ingesteld. Gebruikersgerichtheid, betrokkenheid 

en respect voor de cliënt kenmerken jouw handelen. 

 Je kan zelfstandig werken, maar ook samen met je collega’s constructief samenwerken. 

 Je werkt kwaliteitsgericht, nauwkeurig, stipt en zorgzaam. 

 Je bent flexibel en bent bereid om je ideeën aan te passen aan veranderende verwachtingen 

en omstandigheden. 

 Je bent in staat om nieuwe kennis en info te integreren in je eigen handelen. 

 Expertise op vlak van ondersteunde communicatie en slikproblemen bij neuro-motorische 

problemen is een pluspunt. 
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Ons aanbod 

 Een contract bepaalde duur van 19/38 voor een vervanging zwangerschap, te starten vanaf 5 

maart 2018. 

 Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte omgeving. 

 Een aangename, professionele en stimulerende werkomgeving met ruimte voor persoonlijke 

inbreng. 

 Verloning volgens het barema van het Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap, 

Paritair Comité 319.01 

Interesse?  

- Indien je interesse hebt voor deze functie kan je jouw sollicitatiebrief en CV per mail bezorgen 

aan Daisy Decoene, Diensthoofd Logopedie Schoolgaanden: daisy.decoene@dominiek-savio.be 

tegen uiterlijk woensdag 7 februari 2018. 

 

- De sollicitatiegesprekken gaan door op maandagavond 19 februari. 

 

- Wens je meer inlichtingen betreffende deze functie dan kan je terecht bij Daisy Decoene op het 

nummer 051/23 06 39. 

mailto:daisy.decoene@dominiek-savio.be

