dringend gezocht: halftijdse PERSOONLIJKE ASSISTENT in inclusief onderwijs
• voor een kind met een meervoudige handicap
• contract van 19u/week
Ik ben Kato en woon in Mechelen. Ik ga naar het 2de middelbaar in Brussel waar ik
begeleiding nodig heb bij de dagelijkse organisatie, het uitvoeren van taken en het leggen
van sociale contacten. Ik ga heel graag naar school en hou van alle leerkrachten en
klasgenoten. De school geeft me veel structuur.
Mijn ouders, jouw werkgevers, zijn dringend op zoek naar een vervanging voor mijn
halftijdse assistente die vroegtijdig in zwangerschapsverlof moet gaan. Ze zoeken iemand die
positief is ingesteld en rustig, zorgzaam en stabiel is, maar tegelijk zijn/haar gezag tegenover
mij kan laten gelden. Ik kan namelijk soms nogal zelfbepalend zijn. Geduldig zijn en
consequent handelen zijn erg belangrijk in de omgang met mij. Mijn ouders kennen mij heel
goed en nemen, na overleg, finaal de beslissingen.
Heb jij veel zin in deze job vol variatie en rijk aan uitdagingen en wil je mijn begeleider
zijn? Mail dan je motivatiebrief met CV snel naar kato.demeyere@gmail.com
Taakomschrijving:
- begeleiding op school in Brussel: bij het werken, bij schooluitstappen, tijdens pauze
- aanpassen materiaal aan mijn niveau
- vervoer naar huis (Mechelen-Brussel, Brussel-Mechelen)
- regelmatig overleg met mijn ouders
Profiel:
- respect voor keuze voor inclusief onderwijs
- je hebt bij voorkeur een diploma met pedagogische, sociale of paramediche
oriëntatie:(ortho)pedagogie, ergotherapie, banaba buitengewoon onderwijs, logopedie ...)
- coöperatief: in team kunnen samenwerken met de andere PAB-assistente
- maturiteit en verantwoordelijkheid hebben
- begeleiding kunnen bieden bij werkhouding en uitvoeren van taken
- zich discreet kunnen opstellen en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie
- affiniteit met kinderen met een verstandelijke beperking: zowel empathisch als
structurerend durven optreden
- communicatief: je werkt als assistent, in dienst van ouders maar ook binnen een
schoolstructuur
- loyaal en flexibel
- zelfstandig kunnen werken
- openstaan voor feedback
- ervaring met kinderen met mentale beperking en ASS / ADHD is een pluspunt
- basiskennis van standaard computerprogramma's
- in het bezit van rijbewijs B en auto (meerwaarde)
Arbeidsvoorwaarden:
- halftime job, uren te presteren op maandag, dinsdag en woensdag
- tijdelijk contract met uitzicht op contract onbepaalde duur
- omgeving Mechelen - Brussel
- in dienst: zo snel mogelijk

