
Werken bij de NSDSK is werken bij een betrokken en ambitieuze kennisorganisatie waar cliënt en medewerker 
centraal staan. NSDSK wil de beste zorg dichtbij huis leveren. NSDSK is landelijk expert in ‘taal en gehoor’ van 
jonge kinderen van 0-6 jaar, en regionaal voor jonge kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.   
 
Voor het spraaktaalteam van het Audiologisch Centrum Holland Noord in Alkmaar (en dependance 
Amsterdam) zoeken wij in verband met uitbreiding van ons team per direct een 
 

Logopedist m/v voor 32 uur per week (24 uur is bespreekbaar) 
 
Het spraaktaalteam maakt onderdeel uit van de afdeling Audiologisch Centrum Holland Noord en is 
multidisciplinair samengesteld. Het spraaktaalteam richt zich op diagnostiek van 
spraaktaalproblemen/stoornissen en het adviseren van ouders met betrekking tot de vervolgbehandeling. De 
grootste doelgroep is kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar, daarnaast  worden ook oudere kinderen tot 16 jaar 
gezien. 
 
De taken: 
 logopedische observatie en onderzoek bij kinderen vanaf 2 jaar 
 verrichten van audiologisch onderzoek 
 verwerking van deze gegevens in een diagnostisch verslag 
 informatieverstrekking en advisering aan ouders naar aanleiding van de resultaten van het audiologisch 

onderzoek en/of logopedisch onderzoek 
 actief participeren in het multidisciplinaire team 
 onderhouden van contacten met behandelend logopedisten en andere betrokkenen 
 
De functie-eisen: 
 HBO-opleiding Logopedie 
 diagnostische ervaring bij (zeer) jonge kinderen op logopedisch gebied 
 ervaring met advisering van ouders 
 kennis van- en ervaring met taalontwikkelingsstoornissen 
 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden 
 zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
 flexibele instelling 
 ervaring met logopedische behandeling is een pre 
 diagnostische ervaring op audiologisch gebied is een pre 
 
Wij bieden je: 
Een voorlopige aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. Salariëring en 
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziekenhuizen in FWG salarisschaal 55  (max. €3.917,= bruto per maand 
op basis van 36 uur)  
 
Je sollicitatie: kun je sturen tot en met 15 februari 2019 via de button “solliciteren”. De gesprekken zullen 
plaatsvinden op 22 februari in de middag.  
 
Voor inlichtingen over de functie kun je terecht bij Maartje Stephan, teamleider spraaktaalteam en GZ-
psycholoog, via email mstephan@nsdsk.nl of via mobiel nummer 06-28238416. 
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