SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Persoonlijk assistent
Bedrijfsnaam: Persoonlijke assistentie Nyla
Uiterste sollicitatiedatum:

zo snel mogelijk, zodat er mogelijk

voor de aanvang van het nieuwe schooljaar al enkele kennismakingsmomenten
met onze dochter kunnen gepland worden.

Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x

x
x

x
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Enthousiaste persoonlijk assistent gezocht
Wij zijn voor volgende schooljaar op zoek naar een persoonlijke assistent voor
onze dochter met een beperking. Ze is een vrolijke en lieve meid van 13 jaar,
die o.a. houdt van zingen, dansen, muziek en sociale media.
De assistent zal haar bijstaan in haar nieuw avontuur, namelijk de overgang
naar het bijzonder secundair onderwijs. Zij zal starten in een BuSo type
basisaanbod te Opwijk. Onze dochter heeft in hoofdzaak een motorische
beperking (in combinatie met visuele en cognitieve moeilijkheden) en dus zal
het aansluiten in een type basisaanbod enkele uitdagingen kennen.
De ondersteuning bestaat o.a. in praktische hulp bij praktijkvakken, hulp bij
gebruik pc en/of notities noteren in haar plaats, hulp bij gebruik hulpmiddelen,
werken aan en bevorderen van de integratie en inclusie met klasgenoten,
vervoer van/naar school of naar de kinesist, individuele ondersteuning
opdrachten indien nodig, visuele ondersteuning en/of werkbladen indien nodig
aanpassen op visualiteit of inhoud, begeleiden bij schoolactiviteiten, soms
naschoolse ondersteuning, af en toe begeleiding bij bv. gezinsuitstappen, enz...
Korte profielschets:
Je bent geduldig, flexibel, lief en empathisch.
Je kan heel goed zelfstandig werken en durft initiatief te nemen maar
tegelijkertijd ook vlot samenwerken met andere betrokkenen.
Het is belangrijk dat je je kan inleven in de leefwereld van onze dochter, en
plezier maakt met haar.
In bezit van een eigen wagen.
Aanbod: Het exact aantal uren is nog nader te bepalen, vermoedelijk zal dit
schommelen rond 20 à 25 uren/week verdeeld over 4 dagen.
In schoolvakanties en weekends vrij (behoudens af en toe eens een
uitzondering, steeds in overleg), op woensdag ook vrij.
Regio: Wolvertem (woonplaats); Opwijk (school)
Startdatum: 1 september 2021
Interesse? Voor meer informatie en vragen kan u me steeds contacteren via
mail: nylapab@gmail.com
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