
Houd jij van uitdagingen en van een omgeving waar mensen het middelpunt zijn? 
Solliciteer dan direct naar de functie: 
  

Psycholoog/Orthopedagoog 

16 – 20 uur  

 
De sector Audiologie heeft ruim 110 medewerkers, die werken in verschillende 
multidisciplinaire teams en locaties. De audiologische zorg is verdeeld over drie 
zorgpaden: “Gehoor kinderen”, “Spraak-/taal” en “Gehoor volwassenen”. 
Er zijn nauwe samenwerkingsverbanden  met verschillende Academische Audiologische 
Centra voor cliëntenzorg zoals CI cliënten, maar ook voor klinische research projecten.  
We zoeken voor het team kinderen (gehoor en spraak-taal) op de locatie in Eindhoven 
en/of Tilburg, een enthousiaste en gedreven collega die open staat voor vernieuwingen.  

Wat ga je doen? 

 Je verricht psychodiagnostisch onderzoek bij (jonge) kinderen die worden 
aangemeld met spraaktaalproblemen;  

 Je vertaalt je diagnostische bevindingen naar behandeladviezen; 
 Je rapporteert mondeling en schriftelijk de bevindingen naar ouders, teamleden  

en verwijzers; 
 Je neemt actief deel aan multidisciplinair overleg waarin audioloog, logopedisten, 

en andere psychologen/orthopedagogen aanwezig zijn; 
 Je onderhoudt contacten met zorg- en onderwijsinstellingen en andere 

netwerkpartners; 
 Je draagt bij aan de inhoudelijke ontwikkelingen binnen de organisatie;  
 De mogelijkheid als behandelcoördinator op een behandelgroep te werken is 

bespreekbaar. 

Je werkt merendeels in Eindhoven maar elke medewerker kan afhankelijk van de 
zorgvraag op elke locatie van Libra R&A werkzaamheden verrichten. 
  

Functie-eisen: 

 Je hebt de opleiding Psychologie (specialisatie Kinder- en jeugdpsychologie) of 
Orthopedagogiek afgerond; 

 Affiniteit met slechthorendheid en spraak-taalproblematiek is een pré; 
 Je bent in het bezit van de basisaantekening Psychodiagnostiek; 
 Ervaring met diagnostisch instrumentarium zoals Bayley-III-NL, WPPSI-IV-NL , 

SON-R 2-8 en gedragsvragenlijsten, is een pré; 
 Je hebt het vermogen om constructief samen te werken in multidisciplinair 

teamverband; 
 Je bent sociaal vaardig in de omgang met cliënten en collega’s; 
 Je maakt heldere en beknopte verslagen ; 
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 

Ons aanbod: 

 Een arbeidsovereenkomst van 16 – 20 uren per week voor bepaalde tijd (periode 
maart t/m oktober 2023).  

 Het salaris is maximaal €4.964,- (FWG-functiegroep 60) op basis van 36 uur 
afhankelijk van ervaring; 

 Een collegiaal en enthousiast team in een informele vriendelijke sfeer; 



 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief (zelfsturende teams). 
 De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen; 
 Meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je hier. 

Aanvullende informatie: 
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! 

Reageer direct! 
Zie jij net als wij veel mogelijkheden om deze vacature vorm en inhoud te geven en ben 
je enthousiast geworden? Dan zijn we benieuwd naar jou! Reageer zo snel mogelijk via 
de bovenstaande reactieknop. 
 
Nog vragen? 
Heb je functie-inhoudelijke vragen over de vacature, Gertrud Nabben, GZ-psycholoog en 
Hoofdbehandelaar ZG-zorg (tel. 06-40016603) of Geertje Timmers, Orthopedagoog (tel. 
088-313 3100) beantwoorden ze graag. Voor vragen over het sollicitatieproces, kijk bij 
de veelgestelde vragen of neem contact op met het Secretariaat P&O.  

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. Op de pagina Over Libra vertellen we graag 
meer over onze organisatie. 


