Vacature PAB assistent
Ik ben Jonathan, een goedgezinde jongen van 18 jaar. Ik heb een motorische beperking waardoor ik
niet kan schrijven, moeilijk spreek en alles wat trager doe. Ik kan wel lopen, fietsen, de bus nemen en
goed mijn plan trekken. Ik heb ook CVI (cerebrale slechtziendheid) waardoor lezen erg moeilijk is en
ik moeite heb in drukke situaties. Dat is erg vermoeiend voor mij. Ik start in september een
graduaatsopleiding Sociaal-cultureel werk in Gent. Ik heb ook ASS waardoor het onbekende en
vrienden maken niet zo makkelijk is voor mij. Mijn grote passie is ogen en brillen! En ik reis heel
graag met het openbaar vervoer.
Ik zoek een assistent om me te helpen met mijn studie. Op school ga je mee naar de les om te
noteren (op de pc), voor te lezen of me te helpen met praktische zaken. Ook tijdens mijn stage kan
hulp nodig zijn vb. bij het typen van mails of maken van verslagen. Je helpt mij ook om sociale
contacten te leggen en me wegwijs te maken in het studentenleven en Gent.
Thuis help je mij bij het studeren (schema’s maken en leren leren), plannen, taken maken, agenda
bijhouden, … In mijn vrije tijd zoek ik vooral een luisterend oor of iemand om af en toe een kaartje
mee te leggen.
We zoeken iemand met een graduaatsdiploma of hoger zodat je zelf studie ervaring hebt. Als dat in
Gent was, is dat een pluspunt. Het is belangrijk dat je enige ervaring hebt in het omgaan met ASS en
dat je affiniteit hebt met mensen met een beperking, je kan inleven, flexibel bent en geduldig.
Je kan goed overweg met de computer zodat je mij kan helpen met Word, Sprint en het maken van
mindmaps.
We zoeken iemand voor ongeveer 19 uur per week of 8-10 uur per week om samen met een andere
assistente de taak te verdelen. De exacte dagen en uren zijn nader te bepalen, afhankelijk ook van
het uurrooster op de hogeschool. Hulp op school is in Gent, thuis is omgeving Sint-Niklaas of online.
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