
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO Icarus werft aan: 

2 persoonlijke assistenten, elk 8 u 

 
ADO Icarus: zelfstandig wonen voor personen met een handicap 
 
ADO Icarus vzw ondersteunt personen met een handicap die zelfstandig willen wonen en leven.  ADO Icarus biedt 
hiervoor een ruime waaier van ondersteuningsvormen aan (assistentie, thuisverpleging, aangepast vervoer, 
vrijwilligerswerk …). Centraal staat de autonomie van de persoon om zijn leven zelf vorm te geven.  
 
Voor één van onze cliënten zijn wij momenteel op zoek naar 2 persoonlijke assistenten. De persoon in kwestie is 
een 39-jarige man met een licht mentale handicap. De cliënt gaat dagelijks werken in een maatwerkbedrijf. We 
zoeken 2 persoonlijke assistenten die de cliënt ondersteunen bij koken, boodschappen doen, vrijetijdsbesteding. 
Deze ondersteuning vindt plaats in en rond de woning van de cliënt in Oekene. Van maandag tot donderdag heeft 
de cliënt ondersteuning nodig van 17u30 tot 20u30 en op vrijdag van 14u30 tot 17u30.   
De 2 assistenten spreken het uurrooster onderling af. 
 
 
Wat verwachten we van jou? 

 
 Je beschikt minimaal over een diploma A2 secundair onderwijs 
 Je geeft als assistent blijk van een evenwichtige relatie tussen afstand en nabijheid. 
 Je respecteert de levenswijze van de gebruiker en voert opdrachten uit op vraag en aanwijzing van de cliënt. 
 Je brengt respect op voor de persoonlijke levenssfeer en de privacy van de cliënt.  
 Je beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 
 Je bent empathisch ingesteld en je hebt een rustige en sociale persoonlijkheid. 
 Je bent bereid de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. 

 
Wat biedt ADO Icarus jou als persoonelijk assistent? 
 
 Je wordt tewerkgesteld in een deeltijdse functie (8u) met een contract van onbepaalde duur. 
 Uurrooster op te stellen in onderling overleg. 
 Onmiddellijke indiensttreding. 
 Je verloning is conform de loonbarema’s in PC 319.01. Dit basisloon kan verhoogd worden met relevante jaren 

anciënniteit. 
 

 
Wil je solliciteren voor deze functie? Stuur tegen 12 mei 2020 een motivatiebrief + C.V. naar: 

marleen.notebaert@ado-icarus.be  
 
 
 


