Vzw Amate is een groep van 6 woonzorgcentra (Huizeken van Nazareth en Het Gouden
Anker in Antwerpen, Onze-Lieve Vrouw van Troost in Zandhoven, Sint-Jozef in Lier en vzw
WoonZORG Wuustwezel - bestaande uit Amandina en Sint-Jozef- in Wuustwezel).
Amate biedt kwaliteitsvolle en professionele zorg aan haar bewoners ten einde de missie
‘wonen, leven, genieten, zonder zorgen’ te waarborgen.
Voor een eerste kennismaking met Amate, consulteer www.amate.be .
Naast de woonzorgcentra maken ook de kinderdagverblijven Beata deel uit van de groep.
Voor onze campus Huizeken van Nazareth in Antwerpen, zijn wij op zoek naar een:

LOGOPEDIST
19u per week
vervangingscontract van 14 juni t.e.m. 30 september 2019
FUNCTIE
Als logopedist stimuleer je onze bewoners om te communiceren op alle mogelijke manieren.
Je onderzoekt en begeleidt onze bewoners met afasie, dysartrie en dysfagie. Je geeft ook
maaltijdbegeleiding aan bewoners met dysfagie en bewoners met cognitieve stoornissen. Je
werkt op maat van de bewoner en in multidisciplinaire samenwerking.
Daarnaast maak je deel uit van de animatiewerking. Je werkt activiteiten uit passend bij de
interesse en capaciteiten van de bewoner.
Professionaliteit en de bewoner laten wonen, leven, genieten, zonder zorgen staan centraal.

PROFIEL
 Je bent in het bezit van een bachelodiploma logopedie;
 Je hebt een aantal jaar relevante werkervaring, ervaring in de ouderenzorg is een
troef;
 Je adviseert in functie van de aankoop van hulpmiddelen;
 Je werkt deskundig en empathisch conform de belevingswereld van de bewoner;
 Je gaat op een discrete en respectvolle manier om met informatie;
 Je bent flexibel, conform de noden van de bewoner en organisatie;
 Je fungeert goed in een multidisciplinair team;
 Je bent communicatief vaardig;
 Je bent gemotiveerd en zet je met hart en ziel in voor onze bewoners.

ONS AANBOD







Een uitdagende functie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, in een
dynamische werkomgeving en groeiende sector;
een contract van bepaalde duur;
een competitief loon volgens de geldende barema’s;
na 6 maanden dienst maaltijdcheques (€7);
gratis hospitalisatieverzekering;
gezinsvriendelijk uurrooster.

INTERESSE?
E-mail je motivatiebrief met C.V. naar Mevr. Greetje De Leenheer – hoofd ELA Huizeken van
Nazareth – greetje.deleenheer@amate.be

