
 
 

Onze klanten dagen zichzelf dagelijks uit om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Het zijn 
stuk voor stuk doorzetters. Hou jij ook van uitdagingen en van een omgeving waar mensen het middelpunt 

zijn? Solliciteer dan direct. 
 
Voor de sector Audiologie (locatie Eindhoven) zoeken we per direct een  
 

AUDIOLOOG   
hbo of academisch 

36 uur per week 
Het team 
De sector Audiologie heeft ruim 110 medewerkers, verdeeld over verschillende multidisciplinaire teams.  
De zorg is verdeeld over drie zorgpaden: gehoor kinderen, spraak-/taal en gehoor volwassenen.  
Er zijn nauwe samenwerkingsverbanden  met verschillende Academische Audiologische Centra voor 
patiëntenzorg, maar ook voor klinische research projecten. 
 

Wat ga je doen? 
We zoeken een enthousiaste en gedreven collega die open staat voor vernieuwingen.  
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor: 

 Audiometrisch onderzoek t.b.v. de diagnostiek en revalidatie bij dove en slechthorende volwassenen. 

 Diagnostiek en revalidatie bij specifieke patiëntengroepen, zoals CI en tinnitus. 

 Adviesgesprekken met cliënten. 

 Hoortoestel-aanpassingen en evaluatie. 

 Participatie in één of meerdere teams ten behoeve van de zorgpaden. 
 

Jouw talenten 

 Opleiding Master of Bachelor audiologie, logopedie met specifieke deskundigheid 

 Je hebt ervaring met bovenstaande werkzaamheden. 

 Je werkt graag met cliënten en laat daarin een sociaalvaardige houding zien. 

 Je bent een teamplayer en weet de multidisciplinaire samenwerking goed te benutten. 

 Resultaatgerichtheid zit in je bloed. 
 

Ons aanbod 

 Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar voor 36 uur, met mogelijk zicht op een vaste 
aanstelling. Je werkt vanuit locatie Eindhoven.  

 Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring:  
HBO: maximaal € 4.111,- (FWG-functiegroep 55) op basis van 36 uur. 
Universitair: maximaal € 4.682,- (FWG-functiegroep 60) op basis van 36 uur. 

 Informele vriendelijke sfeer. 

 Persoonlijke ontwikkeling en collegialiteit. 

 Ruimte voor eigen initiatief (zelfsturende teams). 

 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziekenhuizen. 
 

Nog vragen? 
Shirley Elgin (teammanager, 06-23782412) en Monique Boymans (klinisch fysicus audioloog/medisch 
manager, 06-40054724) beantwoorden graag jouw vragen. 
 
Stuur je sollicitatie met CV vóór 6 maart aanstaande naar ons op, via e-mailadres 
solliciteren@libranet.nl onder vermelding van vacaturenummer 2002AU06  
 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. Interne kandidaten van Libra Revalidatie & 
Audiologie genieten de voorkeur. 
 

Past deze vacature niet bij jou, maar ken je iemand bij wie deze wel past? Delen is fijn! 
 

mailto:solliciteren@libranet.nl


 
 
Over Libra Revalidatie & Audiologie 
Libra Revalidatie & Audiologie biedt medisch specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan 
volwassenen en kinderen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Met ruim 750 
professionals en vrijwilligers bieden we van harte zorg op een manier die onszelf zou aanspreken.  

 


