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Vacaturebericht persoonlijk assistent – regio Drongen 

 

Functieomschrijving 

VZW OP MAAT is een organisatie die personen met een beperking ondersteunt in hun 
zelfredzaamheid op vlak van wonen, werken, onderwijs en vrije tijd. Je wordt tewerkgesteld in het 
kader van een toekenning van een PVB (Persoonsvolgendbudget). Het is de bedoeling dat je hulp 
verleent bij huishoudelijk werk, verplaatsingen, vrije tijdsactiviteiten en zoveel meer. Je wordt een 
vertrouwenspersoon die ook zal dienen als klankbord en steunpilaar. 

 
 

Voor een gezin in Drongen zijn we op zoek naar een persoonlijk assistent die zo snel mogelijk kan 
opstarten. 

Mama is ziek en ondergaat een zware behandeling in het ziekenhuis. Ze heeft ondersteuning nodig 
om het huishouden te runnen. We zoeken iemand die taken als stofzuigen, dweilen, afstoffen, 
wassen en strijken, enzovoort kan overnemen. Ondertussen let je ook op mama haar zoon. Deze 
jongeman heeft autisme en functioneert op een zeer laag ontwikkelingsniveau. Je zal 1uur per dag 
met hem gaan wandelen. We zoeken een liefdevolle, geduldige assistent met zin voor initiatief. 

Het uurrooster is als volgt: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14u tot 18u. Er kan 
bekeken worden of deze opdracht aangevuld kan worden met andere opdrachten. 

Profiel 

Je bent iemand die zich flexibel kan opstellen. Je bent communicatief. Je kan actief luisteren en je 
goed inleven in de situatie van de klant. Onverwachte situaties schrikken je niet af en je kan 
zelfstandig handelen. Je bent stressbestendig en een rustige persoon. Je kan goed plannen en 
organiseren . Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B en een wagen. 

Jobgerelateerde competenties 

 Hulp- of ontwikkelingsactiviteiten aan de persoon met een zorgbehoefte voorstellen 
De wijze van uitvoering en begeleiding bepalen 

 De leefcontext van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen 
Moeilijkheden en mogelijkheden vaststellen 

 Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven 
 Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen en de 

zorgverleners hiervan op de hoogte brengen 

http://www.vzwopmaat.be/


 De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bespreken (voelt zich slecht, is tevreden, 
...) 
Naar een arts, sociaal assistent, ... doorverwijzen 

Persoonsgebonden competenties 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
 Creatief denken (Inventiviteit) 
 Regels en afspraken nakomen 
 Zelfstandig werken 
 Klantgerichtheid 
 Plannen (= ordenen) 
 Omgaan met stress 
 Contactvaardig zijn 
 Leervermogen hebben 
 Zin voor nauwkeurigheid hebben 

Aanbod 

 We zoeken iemand die zo snel mogelijk kan opstarten. 
 Loon conform taken 
 2 extra dagen vakantie bovenop het wettelijke 20 dagen 
 Eindejaarspremie 
 Tussenkomst in woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 
 Omniumverzekering tijdens de dienstverplaatsingen 

 

Plaats tewerkstelling 

9031 DRONGEN 
 

Heb je interesse voor deze functie? Dan mag je je CV en motivatiebrief mailen naar 

info@vzwopmaat.be. Hopelijk tot binnenkort! 
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