
 

 

 
 

We hebben een tweetal vacatures voor: 

 
Klinisch Fysicus Audioloog (fulltime) 
 
1. Voor het Audiologisch Centrum Sint-Michielsgestel / ‘s-Hertogenbosch / Breda / 

Eindhoven. 

 

2. Voor het Audiologisch Centrum Arnhem / Nijmegen 

 

 

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, die slechthorend of 

doof zijn of waarbij sprake is van doofblindheid, ook als zij meerdere beperkingen 

hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en 

onderwijs op maat, dichtbij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we 

samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.     

 

Het Audiologisch Centrum onderzoekt, behandelt en adviseert kinderen en volwassenen 

snel en dichtbij huis. Onze medewerkers hebben veel kennis van en ervaring met 

diagnostiek en revalidatie bij gehoor-, taal- en spraak problemen. Dit doen wij ook voor 

specifieke doelgroepen waaronder mensen met een verstandelijke beperking, doof-

blinden en mensen met tinnitus. Wij onderzoeken niet alleen gehoor, taal en spraak, 

maar kijken ook naar samenhang van de onderzoeken en de eventuele gevolgen die het 

kan hebben op ontwikkeling en welbevinden. Hierbij werken we in een multidisciplinair 

team met logopedisten, linguïsten, gedragskundigen, audiologen en maatschappelijk 

werker.  

Dit ga je doen 

 

Als klinisch fysicus audioloog verricht je (complexe) audiologische diagnostiek en 

informeer en adviseer je de cliënt en/of zijn systeem over een (vervolg)begeleiding/ 

behandeling en/of onderzoek. Je bent hoofdbehandelaar en geeft inhoudelijk leiding aan 

het multidisciplinaire team.  Daarnaast draag je zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling 

van de audiologische zorgverlening en bewaakt de kwaliteitseisen bij het onderhoud en 

beheer van ruimtes, materialen en apparatuur. Je bent lid van  de vakgroep klinisch fysici 

audiologen van Kentalis. Tevens zoeken wij kandidaten die mee willen werken aan 

wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve producten. 

 



 

 

Wij gaan graag het gesprek met je aan indien 

 Je postacademisch opgeleid bent tot klinisch fysicus audioloog en geregistreerd in het 

register van OKF (Stichting Opleiding Klinisch Fysicus); 

 Je analytisch sterk bent om uitkomsten van onderzoek met elkaar te kunnen 

verbinden om een diagnose te kunnen stellen; 

 Je kennis en vaardigheden hebt op het gebied van communicatie met de specifieke 

doelgroepen, of de bereidheid je hierin te verdiepen; 

 Je goede communicatieve en didactische vaardigheden hebt en een cliëntgerichte 

instelling; 

 Je ambitie hebt om als hoofdbehandelaar, samen met collega’s in het team, de 

audiologische diagnostiek en revalidatie vorm te geven aan de hand van de nieuwste 

vakinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen; 

 Je zowel zelfstandig als in multidisciplinair verband kan functioneren; 

 Je gedreven bent om samen te werken met partners in de keten in het kader van 

betere verwijsstromen en gezamenlijke ontwikkeling van diensten; 

 Je gedreven en ambities hebt om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek. 

Wij bieden 

 

 Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 

 Een baan voor 36  uur per week; 

 Salaris (FWG 70 min. € 4.135,- max. € 6.233,- ) en overige arbeidsvoorwaarden 

zoals omschreven in de CAO Gehandicaptenzorg; 

 Deelname aan het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, om zelf je je 

arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen. Het aanbod bestaat o.a. uit een 

fietsplan, sportabonnement, vakliteratuur en cursus/opleiding. 

Extra informatie: 

Heb je interesse in deze vacature reageer vóór 27 oktober 2017. De gesprekken zullen 

gevoerd worden op 31 oktober of 2 november. 

Bij vragen kun je contact opnemen met Krista Willeboer (klinisch fysicus audioloog), 

telefoonnummer 073 5588 755, mail: K.Willeboer@kentalis.nl of met Frank Roefs 

(manager audiologisch centrum), telefoonnummer 06 5152 2308 of via de mail: 

F.Roefs@kentalis.nl. 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Solliciteer dan vóór 27-10-2017 via deze link 

(en vul het reactieformulier zo volledig mogelijk in). 
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