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Gezocht: Adviseur Dyslexiehulpmiddelen
Voor zwangerschapsvervanging in de periode februari – juli 2020

Standplaats Utrecht, voor 16 tot 32 uur per week

Ben jij een ervaren dyslexiebehandelaar en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Heb je affiniteit met ICT-toepas-

singen, advisering en het geven van trainingen? En ben je op korte termijn beschikbaar?

Dan zoeken wij jou!

Als behandelaar wil je het allerbeste voor je cliënten. Onze adviseurs, die allemaal een therapeutische achtergrond 
hebben, willen dat nog steeds. Maar dan anders. Wij helpen mensen met een beperking aan de beste techno-
logische hulpmiddelen voor communicatie en deelname aan de maatschappij. 

Als Adviseur Dyslexiehulpmiddelen adviseer je docenten, ouders en cliënten over het gebruik van compen serende 
hulpmiddelen bij lees-, schrijf- en/of spellingsproblemen. Je bent verantwoordelijk voor het hele traject, van het 
aller eerste klantcontact tot offerte, implementatie en ondersteuning. Daarnaast verzorg je informatiebijeen-
komsten en trainingen, en werk je samen met onze marketingafdeling aan communicatie en bewustwording.

Wie zijn wij?

rdgKompagne is de grootste adviseur en leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen  
en aangepaste bedieningen voor mensen met een handicap. Wij zijn een vooruitstrevende en snelgroeiende  
organisatie met enthousiate en gedreven mensen. In de buitendienst, in de werkplaats en op kantoor, samen gaan 
we voor het beste voor onze cliënten. 

Wat hebben wij jou te bieden?

Wij bieden je een zelfstandige en veelzijdige functie in een dynamische omgeving met ruimschoots mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen. Omdat je regelmatig onderweg bent krijg je natuurlijk een auto, laptop en een telefoon 
tot je beschikking. Je wordt ingeschaald in de CAO Ziekenhuizen, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
De arbeidsovereenkomst zal in eerste instantie worden aangegaan voor de periode februari tot juli 2020. 

Wie ben jij?

Je hebt een HBO-opleiding op het gebied van orthopedagogiek of logopedie, en ervaring als dyslexiebehandelaar. 
Je hebt affiniteit met advisering en presentaties en hebt goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Je 
brengt graag kennis over en bent in het bezit van een rijbewijs B. Je hebt affiniteit met techniek. Je bent zelfstandig, 
flexibel, inventief, ondernemend en initiatiefrijk, en resultaat- en kwaliteitsgericht. Je hebt een goed organiserend 
vermogen en een positieve klantgerichte instelling. 

Wij zijn benieuwd naar jou!

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Linda van der Velden, Hoofd Marketing, via 088-

0310310 of l.vandervelden@rdgkompagne.nl. Wil je meteen solliciteren? Je cv en motivatie kun je sturen naar de 
afdeling P&O, Roessinghsbleekweg 161, 7522 AH Enschede, of per mail aan p.en.o@rdgkompagne.nl.


