
Vacature persoonlijk assistent 

Ik ben Sofie De Schryver. Ik ben 26 en volg aan de UGent  binnen de  

Moraalwetenschappen een aantal vakken per jaar met een creditcontract. Momenteel werk 

ik aan mijn bachelorproef.  Ik doe vrijwilligerswerk bij Oxfam. Ik interesseer me voor 

maatschappelijke thema’s en actualiteit, muziek (ook klassiek), kunst, mode…  Ik hou van 

uitstapjes met vrienden, ga wekelijks naar een atelier Beeldhouwen/3D. Ik heb een 

motorische beperking en maak gebruik van ondersteunde communicatie o.a. door gebruik 

van een communicatieboek. Ik ben dringend (aanvang september 2017) op zoek naar een 

persoonlijke assistent (deeltijds 17u p/w, regio Gent) om mij te ondersteunen bij studies, 

werk en vrije tijd met bijzondere aandacht voor: 

 Communicatie: Je wil inspanning doen om mijn lichaamstaal te begrijpen en het 

werken met mijn communicatiehulpmiddelen onder de knie te krijgen. Je 

faciliteert de communicatie tussen mij en anderen. 

 Sociale relaties: Je ziet en creëert opportuniteiten voor sociale contacten. Je 

helpt vriendschapsbanden warm te houden.  

 

Voldoe je aan de volgende criteria en heb je interesse? Reageer dan snel : 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs B (noodzakelijk). 

- Je respecteert mijn keuze voor inclusie en vindt mijn perspectief op keuzes in mijn 

leven belangrijk. 

- Je kan je vinden in de visie van een inclusieve samenleving en emancipatie, en kan 

mij daarin ondersteunen om netwerken uit te bouwen en participatie mogelijk te 

maken. 

- Je bent flexibel en creatief in het omgaan met barrières en weerstand.  

- Je bent sterk in het oplossingsgericht denken.  

- Je kan zelfstandig en in teamverband werken. Je toont hierin engagement. 

- Je bent in het bezit van minstens een Bachelordiploma. 

 



Heb je interesse of wil je je kandidaat stellen: mail naar deschryver.sofie@gmail.com. 

Wie extra inlichtingen per telefoon wil, kan terecht bij Rita Stevens op 09/220 52 59 of 

0495/846409.  
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