
 
HearingCoach International is toonaangevend op het gebied van op maat gemaakte gehoorbescherming en 
preventieve gehoorzorg. Onze missie is het behoud van een goed en gezond gehoor bij mensen die worden 
blootgesteld aan lawaai. Door alle aandacht voor de problematiek rond lawaai en ons gehoor is de aandacht 
voor preventie van gehoorschade sterk toegenomen. Door verdere groei van onze onderneming zijn wij op 
korte termijn dan ook op zoek naar een:  

 

“Audioloog M/V” 

 

Functieomschrijving: 

Als preventief audioloog, genaamd een HearingCoach ben je gespecialiseerd in het organiseren, uitvoeren en 

evalueren van integrale gehoorzorgprogramma’s. Je kunt hierbij denken aan het aanmeten en uitleveren van 

op maat gemaakte gehoorbescherming, het uitvoeren van dagdosismetingen van lawaai, het uitvoeren van 

preventieve gehoorscans en het coachen en begeleiden van aan lawaai blootgestelde werknemers. Je beschikt 

over de deskundigheid om correct advies te gaan geven bij het nemen van preventieve maatregelen. Op deze 

manier draag je bij tot een verbetering van de kwaliteit en vereenvoudiging van de zorgketen. 

 

Jouw profiel: 

 

- Je bent in het bezit van een Master of een Bachelor in de Audiologie en je beschikt over je RIZIV-

erkenning of je kan deze op korte termijn bekomen. 

- Flexibele en klantgerichte instelling naar werknemers, leidinggevenden en collega’s 

- Goede communicatieve en sociale vaardigheden 

- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

- Beschikt over een hoge mate van professionele integriteit 

- Je bent in bezit van rijbewijs B en eigen vervoermiddel 

- Je bent woonachtig in provincie Antwerpen 

 

Wij bieden: 

- Plezierige werkomgeving 

- Dynamisch team waar je intensief samenwerkt met andere collega’s  

- Zelfstandig werk met veel eigen verantwoordelijkheid 
 
Aantal uren per week: 38 u, voltijds 
Dienstverband: contract onbepaalde duur 
Startdatum: in onderling overleg 
Werklocatie: vanuit huis, regio Antwerpen 
 
Geïnteresseerd of vragen?  
Stuur dan je reactie of vraag naar:  
 
HearingCoach Int 
Karolien Mulders 
Galileilaan 15 
2845 Niel 
per e-mail naar: karolien@hearingcoach.com 
per telefoon: 0032 478 387 685 


