
logopedist 
met belangstelling voor managementtaken

vacature ~ vacature ~ vacature ~ vacature ~ vacature ~ vacature

Logopediepraktijk Hilde Wolters (Hengelo e.o.) zoekt 

Voor onze logopediepraktijk zijn wij op zoek naar een ervaren logopedist 
die een deel van zijn of haar dienstverband wil besteden aan het 
behandelen van onze cliënten en daarnaast een vast aantal uren per week 
wil meedenken en -werken, samen met de praktijkhouder en een HR 
medewerker over de organisatie en kwaliteitsverbetering van de praktijk. 
Kwaliteitsverbetering in de breedste zin van het woord; hoe kunnen wij 
onze dienstverlening blijven verbeteren, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat 
onze logopedisten met plezier hun werk blijven doen en hoe kunnen wij als 
praktijk blijven bijdragen aan de ontwikkeling van het vak. 

Wat vragen wij? 
• Enthousiasme voor en ervaring in het vak logopedie 
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een logopediepraktijk 
• Ervaring en/of affi niteit met kwaliteitsverbetering en organisatietaken. 
• Je bent een samenwerker, je werkt gestructureerd en je houdt van een 

beetje hectiek. 

Wat bieden wij?
Een fi jne plek om te werken, een enthousiast team, ontplooiingskansen 
en coaching om je eigen doelen te verwezenlijken en te groeien als mens 
en de mogelijkheid tot ontwikkeling middels een opleiding. Daarnaast 
bieden we je een vast salaris voor een vast aantal uren en een uitstekende 
pensioenregeling bij het PFZW. En uiteraard een vergoeding voor je NVLF 
contributie, een laptop en telefoon van de praktijk 

Ben je enthousiast geworden of heb je vragen? 
Neem dan contact op met Hilde Wolters (06 4225 2950) of mail naar 
hilde@hwolters.nl. (Praktijkhouder, MSc, Onderwijskundige en logopedist).  
Wil je meer lezen: https://www.hwolters.nl/. 

Wij kijken uit naar een ontmoeting en vertellen je 
dan graag meer over de praktijk en het team. 

voor 24 tot 36 uur per week 
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