
Voel je je aangesproken om deel uit te maken van 

ons dynamisch team? Ben je geïnteresseerd in een 

boeiende en uitdagende job in de zorgsector?  

Dan ben jij de collega die we zoeken! 

PERSOONLIJK ASSISTENT WETTEREN 
Deeltijds (04.00/38) - (m/v/x) Contract onbepaalde duur 

Sint-Lodewijk vzw 
Kwatrechtsteenweg 168 

9230 Wetteren 

Tel. 09 272 52 00 

vacature@sintlodewijk.be 

www.sintlodewijk.be 

Ondernemingsnummer ON 

0861.746.317 RPR ORB Gent, Afdeling 

Dendermonde 

  

 

 

  

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 

Je assisteert een volwassen persoon met een fysieke 

beperking.  De persoon verplaatst zich met een 

elektrische rolwagen.   

 

Je bereidt samen een aantal activiteiten voor, je plant 

mee activiteiten buitenshuis, je gaat samen op stap 

bv. boodschappen, iets gaan drinken, ….je 

ondersteunt waar nodig bij praktische zaken,… 

De cliënt maakte een gedichtenbundel. Betrokkenheid 

bij dit proces is een belangrijke factor. Samen met de 

assistent wil de cliënt graag zichzelf voorstellen aan 

studenten en scholen  en op deze manier de 

gedichtenbundel verkopen.  Ook ondersteuning bij 

het aanpassen van een nieuwe gedichtenbundel (oa. 

verbeteren, typen) zal tot het takenpakket behoren.   

 

Je werkt 4u/week, meestal  op een vast moment, het 

moment is nog nader te bepalen.   

 

Plaats van tewerkstelling is Wetteren. 

 

 

 

DIT VERWACHTEN WIJ VAN 

JOU 
 

We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis 

van kwaliteiten. 

Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, 

geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, 

nationaliteit, … 

 

• je hebt een diploma in de zorg, bij voorkeur 

bachelor in de orthopedagogie, ergotherapie 

• je ervaring in begeleiding van personen met een 

motorische beperking en/of als persoonlijk 

assistent is een meerwaarde 

• je kan zelfstandig werken en neemt initiatief mét 

respect voor de wensen van de cliënt, je 

respecteert de eigen mogelijkheden van de 

cliënt 

• je kan typen en bent vaardig in het werken met 

computer 

• je beschikt over een goed taalgevoel, je hebt 

interesse in poëzie en taal 

• je bent positief en motiverend ingesteld 

• je beschikt over een rijbewijs B en bent bereid 

de cliënt in zijn aangepaste wagen te vervoeren 

• je hebt een grondige kennis van het Nederlands 
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DATUM IN DIENST 
 

Vermoedelijk begin april 2022 

 

 

 

INTERESSE 
 

Aarzel niet en stuur je motivatiebrief en CV zo snel 

mogelijk via mail naar dpa@sintlodewijk.be   

 

Meer info bij Dominique Louwagie  (Zorgmanager 

DPA) 09 272 51 81 of via mail dpa@sintlodewijk.be  

 

 

 

 

 

WIJ BIEDEN 
 

• Deeltijds (04.00/38) contract onbepaalde duur 

• barema VAPH ‘opvoedend personeel of 

paramedisch personeel’ op basis van diploma en 

afhankelijk van relevante anciënniteit voor de 

functie 

• aantrekkelijk sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319) 

• ondersteuning door de Dienst Persoonlijke 

Assistentie 

• vergoeding woon-werkverkeer 

• ondersteuning door de Dienst Persoonlijke 

Assistentie 
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