Mgr. Hanssen is per 1 januari 2022 of zo snel mogelijk daarna op zoek naar een enthousiaste,
flexibele en professionele

fulltime collega-logopedist
Wij zoeken kandidaten die nieuwsgierig zijn naar het onderwijs en de begeleiding van onze
leerlingen.
Mgr. Hanssen is de enige onderwijsinstelling in Zuid- en Midden Limburg voor leerlingen met een
auditieve- en/of communicatieve beperking, waarbij logopedisten een belangrijke ondersteunende
rol hebben in het taalonderwijs en daarbij mede verantwoordelijkheid dragen voor taaldoelen van
zowel de groep als geheel als het individuele kind.
Wil je hierover meer weten, kijk ook eens op onze website: www.mgrhanssen.nl

We bieden:









een uitdagende en afwisselende baan;
een interessante en boeiende doelgroep;
een onderwijsveld dat sterk in ontwikkeling is;
een werkomgeving met enthousiaste en deskundige collega’s, gericht op samenwerking;
professionele ruimte en verantwoordelijkheid binnen kaders van de organisatie;
kans om je voortdurend te ontwikkelen;
qua salaris volgen we de CAO-PO.

We bieden je een fulltime contract voor een half jaar aan; met de mogelijkheid tot verlenging maar
dan in een structurele vaste aanstelling. In die periode word je actief begeleid en ondersteund door
de organisatie. Je staat er dus niet alleen voor.
Je bent werkzaam op één van de drie leslocaties van Mgr. Hanssen. Op alle locaties werkt men vanuit
gemeenschappelijke principes en met dezelfde methodieken. Dat maakt het inwerken ook voor jou
wat gemakkelijker.

We verwachten:





bij voorkeur kennis van en affiniteit met onze doelgroepen;
een afgeronde Hbo-opleiding logopedie;
goede communicatieve en schriftelijk vaardigheden;
werkervaring met spraak-taaldiagnostiek en behandeling bij kinderen;





liefst gebaarvaardig (NmG) of bereidheid dit op te pakken;
flexibiliteit en een brede inzetbaarheid;
collegialiteit en vermogen tot samenwerken in een team.

Voor meer informatie betreffende bovenstaande vacature kun je per mail/ telefoon
contact opnemen met: marianne.dirkx@mgrhanssen.nl
tel. 0475-854390 (op werkdagen bereikbaar vanaf maandag 1 november)
Wil je (meteen al) solliciteren? Dat kan!
Graag per mail met een korte motivatie en jouw CV.
Solliciteren kan tot 17 november 2021
t.a.v. dhr. P. Goossens
algemeen directeur
p.a. Zandbergsweg 115
6432 CC Hoensbroek
paul.goossens@mgrhanssen.nl

