
 
 

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. 

AUDIOLOGIE ASSISTENT 

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.  
Jij gaat voor de teams Volwassenen en Kinderen werken (locatie Eindhoven). 
 
Wat ga je doen? 
Jij bent als audiologie assistent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van 

audiometrisch onderzoek bij kinderen en volwassenen.  
 Je analyseert en interpreteert onderzoeksgegevens 

 De testresultaten rapporteer je aan of spreek je door met de audioloog.  

 Op basis van de resultaten schrijf je zelfstandig hoortoestellen voor. 

 Je informeert en instrueert de patiënt in de toepassing en de werking van het toestel 
en bespreekt zijn of haar verwachtingen. 

 Je adviseert de patiënt t.a.v. vervolgonderzoeken, oor-toilet en medische of fysieke omstandigheden. 

 Je voert technische controles uit van de hoortoestellen 

 Je toetst tevens de effectiviteit van het gekozen toestel, ook op het gebied van het welbevinden. Je 
wijzigt eventueel van de receptuur, en/of signaleert andersoortige problematiek en verwijst door naar 
andere interne disciplines. 

 Je neemt deel aan multidisciplinair teamoverleg 

 Je bent bereid gedetacheerd te worden naar omliggende ziekenhuizen t.b.v. audiometrie 
 
Jouw talenten 

 Afgeronde beroepsopleiding audiologie assistent 

 Je bent tactvol, hebt invoelend vermogen en beschikt over goede sociale vaardigheden. 
Omgaan met weerstand  tact en invoelend vermogen, omgaan met weerstand 

 Creativiteit zit in je bloed en je bent oplossingsgericht. 

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

 Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar voor 36 uur. Je werkt vanuit locatie Eindhoven.  

 Het salaris is maximaal € 3.225,- (FWG-functiegroep 45) op basis van 36 uur afhankelijk van ervaring. 

 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) beantwoordt ze graag. 
 
Stuur je sollicitatie met CV vóór 6 maart aanstaande naar ons op, via e-mailadres 
solliciteren@libranet.nl onder vermelding van vacaturenummer 2002AU05.  
 
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.  
 


