
Vacature PAB-assistent voor Ireen (maart 2019) 
 
Hallo, 
 
Ik ben Ireen. Ik ben 9 jaar  en ik zoek een enthousiaste assistent om mij en mijn ouders te 
helpen in mijn vrije tijd.  
Ik ben een vrolijk meisje dat houdt van boekjes lezen, foto’s en filmpjes kijken, dansen, 
scouts, plezier maken, op stap gaan, snoezelen en nog veel meer.  
 
Ik communiceer heel graag maar gebruik slechts enkele woordjes, klanken en 
smog-gebaren. Ik heb autisme, een mentale beperking en verbale ontwikkelingsdyspraxie. Ik 
houd van rust, structuur en duidelijkheid. 
Ik woon in Gent met mijn zus, broer, mama en papa en ik ga naar school in Drongen.  
Wij zoeken een PAB-assistant die tijd heeft op weekavonden, in het weekend en in de 
schoolvakanties. 
 
 

Profiel 
 
Wij zoeken een assistent die oog heeft voor Ireen haar sterktes en haar noden zodat Ireen 
thuis optimaal kan functioneren en gestimuleerd wordt in haar ontwikkeling.  
 
De assisent …  
• helpt Ireen bij invulling van vrije tijd in functie van haar interesses en mogelijkheden. 
Creativiteit en eigen initiatief vinden wij belangrijk. 
• Is bereid andere kinderen te betrekken als Ireen samen wil spelen met anderen. 
Ireen heeft een oudere zus en broer (14 en 12 jaar) en we wonen in een leuke buurt met 
veel jonge buurtjes 
• Helpt bij toiletbezoek, eten, bad, slapen, aan/uitkleden, … 
• Creëert structuur en duidelijkheid  voor Ireen (adhv pictogrammen) 
• Staat open voor het gebruik van alternatieve communicatie zoals smog, 
communicatieboek met pictogrammen of communicatiesoftware via tablet. 
• Is beschikbaar op weekavonden en/of tijdens weekends, bereid om occasioneel mee 
te gaan op uitstap/weekend/op reis.  
• Ziet het zitten is om met Ireen op stap te gaan met de tandem/bakfiets/ openbaar 
vervoer of beschikt over een rijbewijs/eigen wagen. 
• Ervaring met kinderen met autisme, mentale beperking en communicatieproblemen 
is een pluspunt.  
• Diploma orthopedagogie, pedagogie, opvoeder, logopedie, … strekt tot aanbeveling 
 
 



Wij bieden… 
 
De mogelijkheden en uren van tewerkstelling bespreken we onderling:  

● Ad interim 
● als jobstudent 
● als vrijwilliger via een vrijwilligersdienst  
● Indien op onregelmatige basis: via onbelast bijklussen (helpper) 

Op termijn is een vast contract mogelijk 
Je werkt op weekavonden/ in het weekend /op weekdagen in de schoolvakanties. 
 
Je werkt in een gezellige buurt in het noorden van Gent (Muide).  
Onmiddellijke indiensttreding 
 
 

Interesse?  
 
Heb je interesse in onze vacature? Stuur ons je cv en motivatiebrief. Bel of mail ons gerust 
als je vragen hebt.  
 
sarah.coudijzer@gmail.com 
kasper.jordaens@gmail.com 
 
0472 47 68 58 (Sarah) 
0474 43 66 40 (Kasper) 
 
 
 
 
 
 

mailto:sarah.coudijzer@gmail.com
mailto:kasper.jordaens@gmail.com

