Ruimte voor mensen met een beperking

Klim vzw, een initiatief van CM Sint-Michielsbond, ondersteunt personen met een verstandelijke
beperking. Wij voorzien bezigheidsactiviteiten, dag- en nachtopvang en verzorging van volwassen
personen met een matig, ernstig tot diep mentale handicap.
Voor ons nursingtehuis Michielsheem in Dilbeek zoeken wij een

Logopedist(e)
80%, bepaalde duur met kans op verlenging
De opdracht
Samen met je collega therapeuten zorg je voor een aangepast, leefgroep overstijgend
activiteitenaanbod voor onze bewoners.
Je verzorgt activiteiten in groep of individueel. Overkoepelend, als ook vanuit je eigen discipline.
Het betreft een deeltijds bediendecontract (80%) van bepaalde duur (tot 30/04/2018) met kans op
verlenging.
Indiensttreding zo snel mogelijk.
Uw profiel
- Je bent iemand die van aanpakken weet en zich vlot kan integreren in een team.
- Je hebt verantwoordelijkheidszin.
- Je werkt constructief samen met andere disciplines.
- Je bent voldoende flexibel.
- Je kunt je vinden in de missie en visie van de voorziening.
- Je bent minimum een bachelor logopedie
- Affiniteit met onze doelgroep is een pluspunt.
Je taken bestaan onder andere uit
- De logopedist(e) onderzoekt de mogelijkheden en onmogelijkheden op communicatief gebied,
het is te zeggen audiometrisch onderzoek, N.K.O.-onderzoek (in samenspraak met de medische
dienst), eventueel ophtalmologisch onderzoek, niveaubepaling van spraak - articulatie - actieve
en passieve woordenschatkennis, gebarentaalkennis, alternatieve communicatiekennis, enz...
- Diagnostiek in samenwerking met collega logopediste en andere disciplines.
- Eenmaal het communicatieniveau van de bewoner bepaald is wordt een therapieplan uitgewerkt
om de bewoner zo zelfstandig mogelijk en optimaal mogelijk te laten functioneren op
communicatief vlak binnen zijn leefwereld.
- De logopedist(e) onderhoudt - vult aan - ontwerpt - bouwt uit : gehoorprothesen + toebehoren,
spraakcomputer + toebehoren, dagborden, weekborden, aangepast eetmateriaal.
- De logopedist(e) bepaalt dysfagie bij de bewoners als ook de veiligheidsmaatregelen.
Wij bieden
- Een boeiende job in een aangename omgeving.
- Loon op basis van opleiding en ervaring zoals voorzien volgens het barema voor paramedisch
personeel van het paritair comité 319.01.
Interesse?
Met uw sollicitatiegegevens en/of vragen kan u terecht bij Anne Callens op onderstaande
gegevens.
Anne Callens - Coördinator
Klim vzw - Huis Michielsheem
Kasterlindenstraat 253 – B 1700 Dilbeek
02/466 15 96
anne.callens@klim-vzw.be

