Logopedist Revalidatiecentrum Ter Sprake en Neuromusculair
referentiecentrum
Momenteel kijken we uit naar een voltijdse logopedist binnen het Revalidatiecentrum Ter Sprake
(60%) en Neuromusculair referentiecentrum (40%):

Functiebeschrijving
Je wordt als logopedist voor 60% tewerkgesteld binnen revalidatiecentrum Ter Sprake:
●

●
●
●

Je staat in voor het diagnosticeren en behandelen van kinderen met slik- of
voedingsstoornissen met substantiële beperkingen in activiteiten en participatie in het
dagelijks leven waarvoor interdisciplinaire revalidatie onder verhoogde medische supervisie of
universitaire expertise noodzakelijk is.
Je staat in voor het organiseren van de interdisciplinaire begeleiding van kinderen met
complexe eet- en drinkproblemen.
Je bent verantwoordelijk voor de opstart en opvolging van klinische studies. Er wordt
verwacht dat je op de hoogte blijft van de actuele logopedische inzichten en evoluties met
betrekking tot slikken en communicatie.
Je staat in voor alle administratieve taken ten gevolge van alle logopedische activiteiten.

Je wordt als logopedist voor 40% tewerkgesteld binnen het Neuromusculair referentiecentrum
(NMRC):
●
●
●
●

●
●
●

Je staat in voor het diagnosticeren van spraak-, taal- en slikstoornissen bij kinderen en
volwassenen met neuromusculaire aandoeningen.
Je staat in voor het voorzien van een gespecialiseerd en geïndividualiseerd logopedisch
behandelingsadvies, waarbij proactief rekening gehouden wordt met het ziekteproces.
Je staat in voor de planning en opvolging van de logopedische onderzoeken.
Je staat in voor het informeren van de kinderen en volwassen met neuromusculaire
aandoeningen en hun mantelzorgers in een voor hen begrijpbare taal zodat zij op de hoogte
zijn van hun logopedische problemen en de te verwachte evolutie. Je staat in voor het
coördineren van het logopedische luik binnen het medisch en paramedisch zorgpakket, zowel
met interne als externe zorgverleners en voorzieningen.
Je staat in voor administratieve taken (contacteren en informeren van zorgverleners,
opstellen van VAPH dossier, registratie en rapportage, opmaak voorschriften) ten gevolge
van de logopedische noden van de patiënten.
Je bent een actieve vertegenwoordiger van de logopedie binnen het interdisciplinair overleg.
Je werkt mee aan wetenschappelijke studies.

Profiel
●
●
●
●
●
●
●

Je bent in het bezit van een master diploma logopedie.
Je hebt bij voorkeur ervaring in het diagnosticeren en behandelen van kinderen met complexe
eet- en drinkproblemen.
Je hebt bij voorkeur ervaring in het diagnosticeren en behandelen van kinderen en
volwassenen met neuromusculaire aandoeningen.
Je hebt bij voorkeur ervaring in het opstellen van het logopedische luik binnen VAPH dossiers
en de wetgeving bij verstrekken van hulpmiddelen.
Je beschikt over een duidelijk inzicht in de sociale kaart.
Je hebt een duidelijke affiniteit met wetenschappelijk onderzoek.
Je staat voor de 3 kernwaarden van het UZG: Je handelt respectvol, integer en
verantwoordelijk.

●
●
●
●

Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
Je werkt minutieus, correct en met oog voor detail volgens bestaande procedures en
afspraken. Je werkt op een gestructureerde en ordelijke manier.
Je hecht veel belang aan een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en
diensten.
Je neemt initiatieven ter verbetering van je eigen functioneren en van de dienst.

Wij bieden
Een deeltijdse (60%) vaste benoeming (1 jaar proefperiode) met een tijdelijke deeltijdse (40%)
uitbreiding van één jaar.
Salarisschaal:
Verloning volgens de schaal A111/A112 met een minimum brutomaandloon van 3.051 euro en een
maximum brutomaandloon van 5.282 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Het brutomaandloon is
afhankelijk van de toegekende relevante ervaring.
Troeven UZ Gent:
● Overname anciënniteit van openbare diensten (onbeperkt), relevante ervaring uit de
privésector (max. 9 jaar).
● Naast opleiding on the job krijg je voldoende mogelijkheden om interne opleidingen
(persoonlijke en technische competenties) te volgen en je extern bij te scholen.
● Gratis hospitalisatieverzekering en gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
● Een interessante verlofregeling: 26 dagen verlof + 12 dagen recuperatiedagen (40 urenweek
ipv 38 urenweek). Daarnaast ook officiële feestdagen, reglementaire feestdagen (02/11,
15/11, 26/12), decretale feestdag (11/07) en 2 halve dagen Gentse Feesten.
Selectieprocedure:
● Prescreening op cv en motivatiebrief
● Competentiegericht interview met praktijkgerichte casus (13 mei voormiddag of 27 mei
voormiddag)

Contact
Zin om deel uit te maken van ons dynamisch team?
Stuur ons dan vandaag jouw gegevens (cv en vereiste diploma's) en motivatiebrief elektronisch door
via de jobsite van het UZ Gent (www.uzgent.be/jobs).
Uiterlijke inschrijvingsdatum: dinsdag 22 april om 23:59:59
Heb je nog vragen?
Dan kan je altijd terecht voor administratieve inlichtingen bij:
Ann-Sofie Demuynck
Selectieadviseur
tel. 09/332 57 72
of voor functionele inlichtingen bij:
Mevr. Katja Batens
Universitair medewerker Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie
Tel. 09/332 19 31

