
                                                                                                                               

 

Persoonlijke assistent 

 

Functieomschrijving: 

Je begeleidt een volwassen man met ALS in de thuissituatie. In samenspraak met de zorgvrager en je 

collega, sta je in voor de dagelijkse begeleiding van zijn  zorgvragen. 

 

Je staat in voor:  

 Ondersteuning bij de dagelijkse lichamelijke verzorging  

 Ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten (op bezoek gaan, uitstappen,…) 

 Organisatie van het huishouden in al zijn facetten (strijken, eten maken, onderhoud 

woning,…) 

 

Vereisten: 

 Je beschikt over een rijbewijs 

 Je ziet er geen probleem in om met de auto van de zorgvrager te rijden 

 Ervaring met ALS is een plus maar geen vereiste 

 Opleiding bachelor,  TSO, BSO binnen een menswetenschappelijke richting 

 Kunnen omgaan met de problematiek van de zorgvrager met ALS 

 Je kan alleen werken en weet initiatief te nemen om een zo goed mogelijke zorg te bieden 

aan de zorgvrager 

 Je hebt organisatorische capaciteiten. Je kan afstemming bereiken met je collega assistente 

 Je kan je aanpassen aan veranderde omstandigheden 

 Je bent creatief in het kiezen van zinvolle bezigheden.  

 Verzorgende taken schrikken je niet af 

 

  



Aanbod: 

Uitdagende en  boeiende  job. Je werkt zelfstandig in een één – op – één situatie. Je hebt vrijheid tot 

eigen inbreng. Samen met je collega assistente probeer je de zorgvrager  en zijn netwerk zo goed 

mogelijk te begeleiden/ondersteunen.  

Verloning in overeenstemming met de barema’s van het VAPH. 

Plaats tewerkstelling: Maaseik, Dorne 

Soort job: 20 uren/week te presteren in 3 dagen per week.  

 

De ondersteuning wordt gevraagd op: 

 Maandag 12.00 uur - 18.00 uur 

 Woensdag van 10.00 uur  -18.00 uur 

 Vrijdag van 12.00 uur – 18.00 uur. 

Arbeidscontract: onbepaalde duur 

Voor 1 juli je sollicitatiebrief en CV sturen naar sollicitatie@covida.be. 

Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 2 juli 2019 in de namiddag 

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Vangehugten Anouck op het nummer 

089/62.37.01 
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