
Algemene info

PAB Assistent gezocht

Aantal uren per week: voltijds (bespreekbaar)

Rijbewijs noodzakelijk

Werklocatie: Beveren-Waas & omgeving

Voor onze dochter van 7 jaar met tubereuze sclerose zijn wij op zoek naar een betrokken medewerker om haar zowel in thuis-context

als op school te begeleiden. We zoeken iemand die zowel onze dochter begeleid in haar dagdagelijkse activiteiten als onze

gezinswerking ondersteunt. Wij zijn een gezin met huisdieren, het is van essentieel belang dat je geen schrik hebt van paarden en

honden.  

Overtuigingskracht 

Doorzettingsvermogen

Creativiteit

Hoogbegaafdheid

Hoogsensitiviteit

Tubereuze sclerose

Motorische beperkingen

Epilepsie

Alternatieve onderwijsvormen

Spraaksoftware

Thuisonderwijs

Masterniveau

Flexibiliteit en een positieve ingesteldheid

Computervaardigheden/vlot werken met spraakcomputer

Educatieve vaardigheden

Je komt op voor inclusie en gelijke rechten 

Je bent bekend met of hebt interesse in:

 Je bent alert en kan het hoofd koel houden, ook in medisch urgente situaties.

Profiel

Je werksituatie is een gezin met drie kinderen en de inclusieve

schoolomgeving van onze dochter met tubereuze sclerose. 

Je ondersteunt en begeleidt onze dochter tijdens haar

ontwikkeling thuis en op school.

Je werkt in een groot en druk gezin, waar het ontwikkelen van

talenten hoog in het vaandel gedragen wordt.

Je hebt ook een belangrijke rol in het huishouden,

voorbereidende activiteiten, timemanagement en enkele

administratieve taken

Je komt dus terecht in een zeer veelzijdige functie en werkt in

rechtstreeks dienstverband van het gezin. 

Functieomschrijving

Werken met een lief kindje met tubereuze sclerose

Werken binnen de context van een druk gezin

Het uitwerken van een groeitraject voor een lagere schoolkind

met bijzondere noden

Je kan vaak op uitstap gaan in functie van 'learning on the field'

Je werkt binnen het kader van het persoonlijk

assistentiebudget (PAB).

Je start met een vervangingscontract. Wij werken niet via

interim. 

Een loonpakket dat te bespreken is naar jouw en onze

verwachtingen

Werkervaring: 

Verloning & contracttype: 

Aanbod

Heb je  interesse  of  vragen?  Neem dan snel  contact  op !
V icky  De  Roeck

Telefoonnummer:  0498  628  029
Emai ladres :  v icky .deroeck@gmai l . com

PAB-ASSISTENT 
GEZINSCONTEXT-SCHOOLCONTEXT

M/V


