VACATURE LOGOPEDIST
Het VierTaal College Amsterdam is een openbare school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met een auditieve
en/of communicatieve beperking. Het VCA verzorgt praktijk-, vmbo en havo onderwijs. VCA biedt reguliere
leerstromen aan in een aangepaste onderwijsomgeving. Wij staan voor onderwijs op maat voor alle leerlingen
van de doelgroep in Amsterdam en omgeving.
Wegens zwangerschapsvervanging zijn wij voor de locatie Amsterdam (Zekeringstraat) per direct
op zoek naar een enthousiaste, flexibele collega

Logopedist (0,8 fte)
Wat kunnen wij jou bieden
●
●
●
●

Inspirerend team dat met elkaar onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen vorm geeft;
Kennismaken met speciaal onderwijs;
Diversiteit;
Scholing op het gebied van Cluster 2 problematiek.

Kernactiviteiten
●
●
●
●
●

Op inspirerende wijze uitvoering geven aan het behandelen en begeleiden van leerlingen waarbij
specifiek het aanbod van taal en communicatie in de praktijk centraal staat;
Uitvoering geven aan het onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen in groepslessen;
Verantwoordelijk voor het taalaanbod en de communicatie in de groep i.s.m. de docenten;
Opstellen, evalueren en bijstellen van logopedische plannen en ontwikkelingsperspectieven;
Werken in een multidisciplinaire setting.

Kennis en vaardigheden
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Opleiding: afgeronde Logopedie-opleiding;
Kennis van TOS, SH en ASS;
Affiniteit met het speciaal onderwijs;
Akoepedische kennis;
Beheersing van Nederlands ondersteund met gebaren (NmG 1) strekt tot aanbeveling;
Duidelijk, geduldig en oplossingsgericht;
Goede communicatieve vaardigheden en ICT-vaardigheden;
Teamspeler;
Samen met collega’s en leerlingen komen tot gemeenschappelijk gedragen doelen.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een tijdelijke aanstelling in verband met zwangerschapsvervanging, doch uiterlijk tot eind oktober
2019. De ingangsdatum is per direct. Het aantal uren is in overleg, maar maximaal voor 0,8 fte. De functie is
ingeschaald conform de CAO-PO in schaal 9.
De vacature wordt gelijktijdig intern binnen VierTaal en extern opengesteld.
Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw Marijn Gildemacher, e-mail

adres m.gildemacher@viertaal.nl.

Ben jij deze enthousiaste, communicatieve en flexibele logopedist die graag werkt vanuit talenten en die het
als een uitdaging ziet om de kinderen in hun kracht te zetten? Reageer dan snel!
Je kunt jouw motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar mevrouw Marijn Gildemacher, e-mail adres
m.gildemacher@viertaal.nl o.v.v. Sollicitatie Logopedist VCA Amsterdam.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

