Auris Audiologisch Centrum Rotterdam
Het Auris Audiologisch Centrum (AC) onderzoekt, adviseert en begeleidt slechthorende of dove
kinderen en volwassenen en/ of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het Auris AC
werkt op drie locaties: Rotterdam, Bergen op Zoom en Goes. Een multidisciplinair team, bestaande uit
professionals werkend in de disciplines audiologie, logopedie, psychologie en maatschappelijk werk,
buigt zich over de vraag van de cliënt en komt met een advies voor begeleiding, behandeling of
doorverwijzing.
Op 5 september 2016 opent Auris op het Ammanplein de nieuwbouw van het Auris AC Rotterdam.
Auris heeft met deze nieuwbouw geïnvesteerd in een state of the art zorgvoorziening welke aan alle
eisen voor huidige en toekomstige audiologische zorg voldoet. Zie hiervoor ook:
http://auris.instantmagazine.com/Auriscomdigitaal/eerste-steen/.
Het Auris AC in Rotterdam is per direct (of uiterlijk per 1 januari 2017) op zoek naar een ambitieuze,
deskundige én verbindende

Klinisch Fysicus Audioloog
voor 32 uur per week (0,89 fte)
In samenwerking met de teamleiders heb je als inhoudelijk eindverantwoordelijke en boegbeeld van
het AC een centrale rol in het beleid én de diagnostiek en revalidatie bij onze cliënten. Je werkt hierbij
nauw samen met de verschillende collega’s van het multidisciplinaire team.
De werkzaamheden bestaan uit
 het verder ontwikkelen en implementeren van een inhoudelijke visie op audiologische zorg
 het dragen van de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de audiologische zorg binnen
het AC
 het initiëren, uitvoeren en interpreteren van audiologisch onderzoek, het stellen van de
audiologische diagnose en het voorschrijven van gehoor- en hulpmiddelen, het begeleiden
van de cliënt en het in multidisciplinair verband opstellen van adviezen in het kader van de
vervolgbehandeling
 signaleren, initiëren en implementeren van ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van
audiologie
 zorgdragen voor interne en externe verbinding met onze samenwerkingspartners zoals Auris
Onderwijs, het Erasmus Medisch Centrum en de vrijgevestigde audiciens
Wij bieden
 samenwerking in een enthousiast en multidisciplinair team
 een leuke baan met ruimte voor initiatieven in een zich ontwikkelende organisatie
 prettige werkomgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei
Wij verwachten
 een bij NVKF geregistreerde Klinisch Fysicus Audioloog met een afgeronde universitaire
opleiding (doctoraal en postdoctoraal) en een afgeronde OKF-erkende opleiding tot Klinisch
Fysicus Audioloog
 goede communicatieve en contactuele vaardigheden en in staat zowel zelfstandig als in
multidisciplinair teamverband te werken
 bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Arbeidsvoorwaarden
 salaris conform CAO-GZ, inschaling in FWG 70, afhankelijk van opleiding en ervaring
 Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Marco van Es, regiodirecteur
Auris regio West, via e-mailadres m.v.es@auris.nl en/ of telefoonnummer 06-19352022. Deze
vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
Solliciteren
Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar Ellen Roelvink, managementassistent Auris Zorg regio
West, via e-mailadres e.roelvink@auris.nl onder vermelding van “Vacature Audioloog”.
Meer over de werkgever
Het Auris AC Rotterdam is onderdeel van de Koninklijke Auris Groep, de professionele partner van
mensen die ondersteuning nodig hebben bij horen, spreken of taal. De kernactiviteiten zijn
voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding, behandeling en scholing. Auris bestaat uit
aanmeldpunten, audiologische centra, ambulante behandeling, behandelgroepen, ambulante
dienstverlening en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. De kernwaarden van Auris zijn: de
cliënt centraal, intern en extern verbinden en rekenschap en resultaat.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

