PAB-ASSISTENT via T-interim
Functieomschrijving :
Voor onze dochter van 8 jaar, zijn wij op zoek naar een persoonlijke-assistent.
Fien heeft een meervoudige motorische en mentale achterstand en is daardoor volledig
afhankelijk van derden.
Ze is een vrolijke meid die houdt van knuffelen, wandelen, water, hippotherapie, haar ouders
en broertje van 2,5 jaar en zoveel meer.
Fien kan zich verbaal niet verstaanbaar maken, maar is een echte lachebek.
Welke taken worden van jou verwacht :
• Je zal thuis of op verplaatsing helpen bij de dagdagelijkse verzorging (luier
vervangen, eten en drinken geven,…)
• Je kan ingezet worden voor lichamelijke activiteiten (bv ondersteuning bij
paardrijden of zwemmen,…)
• Je kan ingezet worden voor kleine huishoudelijke activiteiten (bv afwasje, eten
voor Fien klaarmaken,…)
• Je kan ingezet worden voor de ondersteuning bij uitstapjes met het gezin,
inkopen doen of eventueel samen op korte vakantie
Profiel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gevoel voor humor
Alert
Beroepsgeheim respecteren
Houden van mensen met een beperking
Als PAB-assistent dien je zorgzaam, behulpzaam en discreet te zijn
Je hebt geen probleem met avond- en weekendwerk, eventueel werken op
feestdagen
Je beschikt over een rijbewijs B
Je moet minstens 18 jaar oud zijn
Ervaring of opleiding in de zorgsector is geen must, maar wel een grote plus.

Vereiste studies :
Geen specifieke studievereisten
Talenkennis :
Nederlands : goed
Werkervaring :
Is een pluspunt, maar geen vereiste
Contract :
Via interim, deeltijds
Plaats van tewerkstelling :
9120 Beveren-waas

Jobgerelateerde competenties :
• Hygiëne en comfortzorg geven (verschonen, wassen, eten en drinken geven,
vocht of voeding toedienen via sonde, …)
• Helpen bij alle activiteiten van het dagelijkse leven
• Werken met de doelgroep : kinderen/jongeren met een meervoudige beperking
• De veiligheid en verzorging van de persoon met een zorgbehoefte regelmatig
controleren
Profiel :
•
•
•
•
•
•
•
•

Als persoonlijke assistent dien je zorgzaam, behulpzaam en discreet
(beroepsgeheim) te zijn
Geduldig, creatief en aangenaam in de omgang
Je hebt verantwoordelijkheidszin
Je bent in staat om te tillen
Je hebt geen probleem met avond- en weekendwerk, werken op feestdagen
indien nodig
Je beschikt over een rijbewijs B
Je bent minimum 18 jaar of ouder
Ervaring in de zorgsector is geen must, maar wel een grote plus

Aanbod :
• Je ontvangt een loon volgens de mogelijkheden binnen het budget en het aantal
uren
• Je krijgt de zorg over iemand waardoor je het verschil maakt voor
verschillende mensen binnen dit gezin – sociaal engagement
• Gevarieerd aanbod van ondersteunende taken
Als dit jou aanspreekt, dan willen we je graag ontmoeten en wil Fien je graag leren kennen!

