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Het team Persoonlijke Assistentie van Fiola te Wetteren is op zoek naar een nieuwe collega 

voor de Regio Meetjesland. 

Wij zoeken een persoonlijke assistent die bij verschillende cliënten met een beperking thuis 

ondersteuning kan bieden. Deze ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van hulp bij 

huishoudelijke taken, hulp bij vrijetijdsbeleving, hulp bij ADL,… 

Profiel 
• Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een auto. 

• Diploma secundair vereist. Ervaring in de sector personen met een beperking is een pluspunt 

net als ADL-ondersteuning. 
• Je bent bereid flexibel in te zetten bij avond- en weekendwerk. 

• Zelfstandig kunnen werken. 

Jobgerelateerde competenties 
• Werken met een doelgroep: Personen met een motorische beperking. 
• Werken met een doelgroep: Personen met een visuele beperking. 

• De leefcontext van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen. 
• Moeilijkheden en mogelijkheden vaststellen. 

• Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven. 
• Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen en de 

zorgverleners hiervan op de hoogte brengen. 

Persoonsgebonden competenties 
• Plannen (= ordenen) 

• Regels en afspraken nakomen 

• Zelfstandig werken 

• Omgaan met stress 

• Contactvaardig zijn 
• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

Aanbod 
• Deeltijds werk +/- 19 u per week, te presteren in 7 dagen (dagwerk+ weekendwerk: ½ 

weekends). 

• Verloning A2 volgens PC319.01. 
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• Je krijgt een verplaatsingsvergoeding en mogelijkheid om in te stappen in het mobiliteitsplan 

van Fiola waarbij we gebruik maken van deelwagen, een elektrische fiets en het openbaar 
vervoer 

Plaats tewerkstelling 

Fiola vzw 
Kasterstraat 81 

9230 Wetteren 

Hoe solliciteren? 

Via e-mail t.a.v. Liesbeth Switzynck: assistentie@fiolavzw.be 

Solliciteren met CV en motivatiebrief tot en met 10 augustus. 
 

  

  
  
 

https://fiolavzw.be/vacature-persoonlijke-assistent/assistentie@fiolavzw.be

