
 

 
 

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding 
aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve 
beperking. De organisatie heeft locaties voor revalidatie in Eindhoven (locatie Blixembosch), 
Weert, Tilburg (locatie Leijpark). Locaties voor audiologie bevinden zich in Eindhoven, 
Tilburg, Breda en Uden. Bij Libra Revalidatie & Audiologie werken ca. 750 medewerkers. 
Zie ook de website www.libranet.nl 
 
De sector Audiologie vraagt kandidaten voor de functie van 
 
 

KLINISCH FYSICUS AUDIOLOOG   
voor ca 24 uur gemiddeld per week 

 
 

Algemene informatie  
De sector Audiologie heeft ruim 110 medewerkers, die werken in verschillende 
multidisciplinaire teams. De sector wordt aangestuurd door een zakelijk (algemeen) manager 
en een inhoudelijk (medisch) manager / klinisch fysicus audioloog.  
De zorg is verdeeld over drie locatie overstijgende zorgpaden: gehoor kinderen, spraak-/taal 
en gehoor volwassenen. Dit omvat ook de zorg voor  CI- en tinnituspatiënten. Wij staan open 
voor zorginnovatie en zien daarin verschillende mogelijkheden. Dit blijkt o.a. uit de nieuwe 
opzet voor een Arbo spreekuur i.s.m. Libra Arbeidsexpertise. Ook zijn er nauwe 
samenwerkingsverbanden met verschillende Academische Audiologische Centra voor 
patiëntenzorg, maar ook voor klinische research projecten. 
 
Wij vragen 
Door groei, met name op het gebied van de CI zorg (ook de intensieve fase) en de 
verwachte groei bij arbeid en tinnitus, vragen wij een enthousiaste klinisch fysicus audioloog 
of een klifio in het laatste jaar van de opleiding, die open staat voor zorginnovatie, en die 
creatief, communicatief en collegiaal is. Je bent in principe op meerdere locaties inzetbaar. 
De taakverdeling en de locatie wordt in collegiaal overleg bepaald. 
 
De taken 

 Je bent als hoofdbehandelaar en poortfunctionaris verantwoordelijk voor de 
audiologische zorg samen met de vier zittende audiologen 

 Je geeft coachend leiding aan één of meerdere multidisciplinaire teams  
o gehoor kind 
o gehoor volwassenen 
o spraak-taal 
o tinnitus 

 Je hebt een uitvoerende en superviserende rol bij specifieke patiënt groepen 

 Je onderhoudt contacten met verwijzers 

 Je stimuleert innovatie en kwaliteit en levert een bijdrage aan kennisoverdracht. 
 
 
Wij bieden 

 een open en innovatieve organisatie waar werk wordt gemaakt van prima dienstverlening 
door professionele en enthousiaste teams 

 deelname aan lokale, regionale en landelijke netwerken 

 een aantrekkelijke regio 

 arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen. 

http://www.libranet.nl/


 
Inlichtingen en sollicitatie 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Monique Boymans, klinisch 
fysicus audioloog / medisch manager, tel. 06 40054724 
 
U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot 1 maart 2018 door middel van een brief met 
CV aan de afdeling P&O via solliciteren@libranet.nl of Postbus 1355, 5602 BJ  
Eindhoven onder vermelding van vacaturenummer 1801AU01. 
 

 
 

Libra Revalidatie& Audiologie 
Als het leven om een nieuwe balans vraagt! 
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