
Persoonlijk Assistent 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde persoonlijk assistent om mee te zorgen voor 
Karel, onze zoon met een fysieke beperking. Hij is rolstoelgebruiker en heeft hulp nodig 
bij een aantal zaken in het dagelijks leven. Karel is 26 jaar oud. 

• Je staat in voor de dagdagelijkse verzorging van Karel. 
• Je brengt hem of begeleidt hem op het openbaar vervoer naar het 

vrijwilligerswerk. 
• Je begeleidt Karel tijdens het uitoefenen van zijn vrijwilligerswerk. 
• Je gaat mee op uitstapjes, vriendenbezoeken, ... . 
• Eventueel help je hem ook bij zijn studies. 

Profiel 

• Je bent communicatief en bereid om samen te werken. 
• Je stelt jezelf flexibel op. 
• Je bent creatief. 
• In het bezit van rijbewijs B is een pluspunt. 
• Het is een pluspunt als je een opleiding hebt gevolgd in een sociale of 

menswetenschappelijke richting. 

Jobgerelateerde competenties 

• Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen 
en de zorgverleners hiervan op de hoogte brengen 

• Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven 
• Medisch-administratieve documenten invullen 

Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen 
• De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bespreken (voelt zich slecht, is 

tevreden, ...) 
Naar een arts, sociaal assistent, ... doorverwijzen 

• Hygiëne- en comfortzorg verlenen 
Geneesmiddelen uitdelen of controleren dat personen met een zorgbehoefte ze 
innemen 

Persoonsgebonden competenties 

• Creativiteit 
• Samenwerken 
• Flexibiliteit 
• Klantgerichtheid 

Aanbod 

• Jouw werkuren en werkdagen zijn bespreekbaar, afhankelijk van je 
beschikbaarheid. 



• Je werkt steeds op weekdagen overdag en 's avonds (wij stellen ons flexibel op). 
• Af en toe werk je ook in het weekend. 
• Als je Karel wegbrengt of ophaalt, mag je gebruik maken van onze wagen. 
• Bovenop de verloning heb je recht op een kilometervergoeding en 

fietsvergoeding. 
• Je kan starten op 01/10/2022 (maar ook hier stellen we ons flexibel op). 

Plaats tewerkstelling 

9830 SINT-MARTENS-LATEM 
 

Vereiste studies 

• Geen specifieke studievereisten 

Werkervaring 

• Beperkte ervaring ( < 2 jaar ) 

Talenkennis 

• Nederlands (goed) 

Contract 

• Vaste Job 
• Contract van onbepaalde duur 
• Deeltijds - 20 uren per week 
• Weekend 

Plaats tewerkstelling 

• 9830 SINT-MARTENS-LATEM 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail: karel.sonneville@ont.be 
Per telefoon: 0478 90 00 80 
Contact: Dhr. Karel Sonneville 
 
Solliciteren met CV 
Motivatiebrief toevoegen 
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