
 

ADO Icarus is op zoek naar 

1 ADL-nachtassistent in Voeren (23,5u) 

 
Wat doet een ADL-assistent (activiteiten van het dagelijks leven) precies? 

 
Als ADL-assistent lever je assistentie in een dienst voor zelfstandig wonen aan personen met een 
lichamelijke beperking. Omwille van hun lichamelijke beperkingen, hebben deze personen hulp nodig bij 
het uitvoeren van een aantal dagelijkse handelingen. Deze personen wonen in aangepaste woningen en 
beschikken over de nodige hulpmiddelen. Zij kunnen, door het gebruik van een oproepsysteem, 24/24u 
een beroep doen op ADL-assistentie. Hierdoor kunnen zij zelfstandig blijven wonen. Fantastisch toch? 
 

Alle woningen bevinden zich binnen een straal van één kilometer. Je verplaatst je met de fiets of te 
voet.  

 
Kortom: is het jouw droom om mensen te helpen? Dan is dit de ideale job voor jou! 

  
  

Wat wordt er van mij verwacht?  

  

✓ Je zorgt graag voor anderen en doet dit vol enthousiasme. 

✓ Je zorgt voor een positieve groepssfeer. 

✓ Je hebt steeds respect voor privacy en voor de vragen van de persoon die je assistentie verleent. 

✓ Je behoudt een evenwichtige relatie tussen afstand en nabijheid.  

✓ Je beschikt minimaal over een diploma A3 secundair onderwijs (3 jaar ASO/TSO of 4 jaar BSO).  

✓ Een goede lichamelijke conditie om personen te tillen en te verplaatsen, is een pluspunt.  

   

  

Wat kunnen wij jou bieden?  
  

✓ Je wordt tewerkgesteld in een deeltijdse functie (23,5u) met een vervangingscontract.  

✓ Uurrooster:   

• Week 1:   

o Maandag 22u – 7u  
o Dinsdag 22u – 8u  
o Woensdag 22u – 7u  

• Week 2:   
o Maandag 22u - 7u  
o Dinsdag 22u – 8u  
 

✓ Je krijgt als nieuwe ADL-assistent een opleiding. Bovendien voorziet ADO Icarus in een permanent 

vormingsaanbod, teambuildingactiviteiten, … 

✓ Je verloning is conform de loonbarema’s in PC 319.01. Dit basisloon kan verhoogd worden met 

relevante jaren anciënniteit en extra vergoedingen voor avondprestaties.  
  

  
Ik heb interesse! Hoe solliciteer ik? 

Stuur vòòr 03/06/2020 een motivatiebrief + C.V. naar: nadine.claesen@ado-icarus.be  
  

Meer info?  
www.ado-icarus.be 
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