VACATURE Ondersteuner/begeleider/persoonlijke assistent
Functieomschrijving
Een persoonlijke assistent is iemand die me ondersteunt in mijn dagelijkse leven op school,
thuis en in mijn vrije tijd. Ik ben Gabria, 21 jaar en ik hou van dansen, acteren en schrijven. Ik
heb downsyndroom en daarom heb ik ondersteuning nodig.
Leuk zomerproject om er meteen in te vliegen:
Midden augustus ga ik 4 nachten op reis naar een appartementje in Oostende met een
vriendin. We genieten dan van een tof reisje en oefenen op zelfstandig wonen, omgaan met
een budget, vriendschap versterken, uitstapjes doen..
Mijn nieuwe assistent kan dit samen met mijn huidige assistent voorbereiden en begeleiden.
Takenpakket
- Assistentie op mijn secundaire school (en stageplek): hier vervul je meerdere rollen als
coach, rolmodel, inspirator, netwerker, brugfiguur.
- Ondersteuning van vervoer (met fiets of trein) naar school of vrije tijdbesteding.
- Ondersteuningsnoden vaststellen en bekijken hoe deze ingevuld kan worden.
- Samen zoeken naar oplossingen en aanpassingen om me te helpen zo zelfstandig
mogelijk te functioneren (thuis, op school, bij vrienden) met extra aandacht voor
sociale ondersteuning, zelfstandigheid en participatie.
- Zelfstandigheid stimuleren, oefenmomenten creëren en ondersteunen.
- Blijvend in gesprek gaan met mij rond talenten, successen en uitdagingen.
- Mee zorgen voor voldoende uitdaging thuis, op school en in mijn vrije tijd.
- Talenten van mezelf zien en deze uitvergroten naar anderen.
- Kansen creëren om sociale contacten en vriendschappen op te bouwen en te
behouden.
- Me helpen om een gezonde levensstijl aan te nemen en helpen om mijn leven verder
uit te bouwen.
Profiel
- Ik zoek een ondersteuner die gemotiveerd, enthousiast en flexibel is.
- Ik zoek een ondersteuner de me kan stimuleren en uitdagen.
- Samenwerking met veel verschillende mensen uit mijn omgeving, maar ook zelfstandig
kunnen werken is erg belangrijk.
- Ik zoek een ondersteuner die me kan helpen met het toewerken naar doelen.
- Ik zoek iemand die me vanuit een positieve en krachtige manier kan coachen.
- Je kan je vinden in de visie van een inclusieve samenleving.
- Je respecteert mijn keuze voor inclusie.
- Het hebben van een rijbewijs is een mooie plus, maar zeker geen vereiste.
- Ik zoek iemand die organisatorisch sterk in zijn schoenen staat.
Jobgerelateerde competenties
- Moeilijkheden, mogelijkheden en kansen vaststellen.
- Hulp- en ontwikkelingsactiviteiten aan de persoon met een zorgbehoefte voorstellen.

-

De wijze van uitvoering en begeleiding bepalen.
Op zoek gaan naar methodieken/aanpassingen die inspelen op mijn noden.

Persoonsgebonden competenties
- Positief ingesteld
- Vertrekken vanuit talenten en krachten
- Flexibel (zich kunnen aanpassen in veranderende omstandigheden)
- Creatief oplossingen/mogelijkheden zoeken
- Plannen
- Zelfstandig werken
- Samenwerken
- Contactvaardig zijn
- Regels en afspraken nakomen
Aanbod
De vaste werkdagen en werkuren zijn in onderling overleg bespreekbaar.
Plaats tewerkstelling
Geraardsbergen (thuis) en Gent (school, vrije tijd)
Vereiste studies
- Prof. Bach. Sociaal werk: sociaal-cultureel werk
- Prof. Bach. Orthopedagogie
- HBO: studiegebied sociaal-agogogisch werk
- Prof. Bach. Ergotherapie
- Prof. Bach. Beeldende vormgeving
- Sociale readaptatiewetenschappen
- Prof. Bach. Pedagogie v/h jonge kind
- Orthopedagogiek
- Educatieve opleiding
- Prof. Bach. Logopedie en audiologie
- Toegepaste psychologie
- Gelijkwaardig door ervaring
Contract
- Vaste job
- Contract van onbepaalde duur
- Deeltijds (aantal uren/dagen bespreekbaar)
- Dagwerk
Werkervaring
- Niet van belang

