
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADO Icarus vzw werft aan: 

1 adjunct regiomanager 

(vervangingscontract) 
Voorstelling:  
 
ADO Icarus is een sociale onderneming die met een team van 200 medewerkers ondersteuning biedt aan personen 
met een beperking en andere zorgbehoevenden die zelfstandig willen wonen en leven. De ondersteuning wordt 
geboden door assistenten vanuit elf centra voor zelfstandig leven en een lokaal dienstencentrum, verspreid over 
Vlaanderen en Brussel.   
 
Voor de ondersteuning van de regiomanager in de centra voor zelfstandig leven van Hasselt, Zolder en Gingelom 
zijn we tijdelijk op zoek naar een enthousiaste administratief medewerker. Je werkt met de regiomanager en de 
adjunct-regiomanager nauw samen om het administratief reilen en zeilen van de drie diensten vlot te laten 
verlopen. Je coördineert ook de opvang van ziekte bij assistenten.   
  
Wat verwachten we? 

 

✓ administratieve verwerking van cliënt- en personeelsgegevens 

✓ registratie van gegevens in het planningssysteem van de assistenten 

✓ hulp bij opmaak van het dienstrooster 

✓ hulp bij opvang van ziekte 

✓ klasseren van documenten (zowel papier als digitaal) 

 

Vereisten & competenties 
 
✓   Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma 
✓ Je beschikt over een uitstekende taalbeheersing, een vlotte pen. Je kan complexe materie helder formuleren. 

✓ Je bent makkelijk aanspreekbaar en vlot in de omgang 
✓ Je bent vertrouwd met het Microsoft Office Pakket. Kennis van sociale wetgeving, Sharepoint en Timecare is     
     een pluspunt.  
✓ Je bent administratief sterk 
✓ Je toont zin voor initiatief en hebt een hands on ingesteldheid  
✓ Je werkt zelfstandig, planmatig en gestructureerd 
✓ Affiniteit met de sector personen met een beperking/welzijn is een sterk pluspunt 
✓ Mogelijkheid tot onmiddellijke in dienst treding is een pluspunt 
 
 

 
Wat biedt ADO Icarus jou? 

 

✓ Je wordt tewerkgesteld in een voltijds vervangingscontract. 

✓ Je verloning is conform verloning binnen PC 319.01. Dit basisloon kan verhoogd worden met relevante  

      jaren anciënniteit. 

 
Wil je solliciteren voor deze functie? Stuur zo snel mogelijk een motivatiebrief + C.V. naar: 

Anne.klingeleers@ado-icarus.be 
 

 


