Vacature: ondersteuner/PAB-assistent
Ik ben 17 en heb een meervoudige beperking waardoor ik steeds één op één begeleid word. Samen met
mijn ouders en grote broer en zus woon ik in Mechelen. Ik ga naar school in Anderlecht en volg er de
richtingen hotel, slagerij en tuinbouw (3 halve dagen per week). Daarnaast ga ik naar verschillende
werkplekken waaronder een restaurant en een pluktuin ... Ik ga supergraag naar school en hoor er graag
bij!
Het gaat om een deeltijdse job (van max 21u) maar de job opsplitsen onder 2 assistenten kan ook
perfect. Het opnemen van één dag is dus ook mogelijk.
Bedoeling is me eerst te leren kennen om me dan te begeleiden op school in de praktijkvakken en op de
werkplekken, te werken aan de eigen leerdoelen thuis, samen te koken, eens een uitstap te maken, op
zoek te gaan naar nieuwe werkplekken ...
Het is een inclusief traject waarbij er niet alleen een klik moet zijn met mij maar ook met mijn ouders die
alles voor mij doen. Zij geven mij een warm, mooi en leerrijk leven waarin ik enorm veel kansen krijg om
me te ontwikkelen en erbij hoor zoals iedereen. Je overlegt steeds met hen en geeft dagelijks feedback.
Je werkt binnen een team met andere vrijwilligers, professionelen die samen instaan om mij een
volwaardig inclusief leven te laten leiden.
Ik zoek een ondersteuner die rustig, leergierig, nauwgezet en vlot in de omgang is. Ik zoek iemand die
proactief kan zijn en me kan stimuleren en uitdagen. Jouw studie en / of beroepservaring kunnen
uiteenlopend zijn: (ortho-)pedagoog, leerkracht, ergotherapeut, logopedist, psycholoog,
laatstejaarsstudenten ...
Een inclusieve visie is cruciaal want die moet je mee uitdragen. Hiervoor heb je maturiteit, discretie en
integriteit nodig. Daarnaast zijn een positieve ingesteldheid, geloof in mijn kunnen, zien en zichtbaar
maken van mijn talenten en zelfreflectie belangrijke eigenschappen om me te ondersteunen. Het is ook
belangrijk dat je zelf mentaal sterk bent, er kunt staan en de leiding over mij kunt nemen, anders durf ik
die wel nemen .
Ben je enthousiast als je deze vacature leest en wil je mij graag leren kennen?
Ben jij iemand die niet bang is van een nieuwe uitdaging?
Dan mag je mijn ouders een motivatiebrief met cv sturen: carl.demeyere@kuleuven.be (voor meer info:
0496 31 58 15).

