
 

ADO Icarus Lommel werft aan voor tijdelijke tewerkstelling: 

ADL-assistent(e) (19 of 28,5u) 
Wat doet een ADL-assistent(e) (Activiteiten Dagelijks Leven) precies?  
 
Als ADL-assistent(e) lever je assistentie in een dienst voor zelfstandig wonen aan personen met een lichamelijke 
beperking. Omwille van hun lichamelijke beperkingen, hebben deze personen hulp nodig bij het uitvoeren van een 
aantal dagelijkse handelingen. Deze personen wonen in aangepaste woningen en beschikken over de nodige 
hulpmiddelen. Zij kunnen, door het gebruik van een oproepsysteem, 24/24u een beroep doen op ADL-assistentie. 
Hierdoor kunnen zij zelfstandig blijven wonen. Fantastisch toch?  
 
Kortom: is het jouw droom om mensen te helpen? Dan is dit de ideale job voor jou! 
 
Wat wordt er van mij verwacht als ADL-assistent(e)?  
  
 Je geeft als ADL-assistent(e) blijk van een evenwichtige relatie tussen afstand en nabijheid.  
 Je respecteert de levenswijze van de gebruiker en voert opdrachten uit op vraag en aanwijzing van de 

gebruiker.  
 Je brengt respect op voor de persoonlijke levenssfeer en de privacy van de gebruiker.  
 Je zorgt graag voor anderen en doet dit vol enthousiasme.  
 Jouw houding draagt bij tot een positieve groepssfeer.    
 Flexibiliteit om in te springen tijdens de nacht is geen must maar wel een pluspunt. 
 Een goede lichamelijke conditie om personen te tillen en te verplaatsen is een pluspunt.  
   
Wat kunnen wij jou bieden? 
  
 Een deeltijdse functie (19u of 28,5u) voor bepaalde duur (vervangingscontract). Werkbreuk in onderling 

overleg te bespreken. 
 Onmiddellijke indiensttreding 
 Je verloning is conform de loonbarema’s in PC 319.01. Dit basisloon kan verhoogd worden met relevante 

jaren anciënniteit, extra vergoedingen voor avond- en/of weekendprestaties.  
 Jouw ondersteuning biedt een meerwaarde in het leven van de persoon met een beperking.   
 Je krijgt een peter/meter ter beschikking (inloopassistentie) in het werkveld.  
  
  

Wil je solliciteren voor deze functie? Stuur je C.V. naar: 
 

cindy.fiddelaers@ado-icarus.be 
 

 
Voor meer informatie: 

 
www.ado-icarus.be 
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