
 

ADO Icarus werft aan: 

1-op-1 assistent(e) in Lummen (4u) 

ADO Icarus geeft al meer dan 25 jaar mensen met een lichamelijke beperking de kans om 
zelfstandig te wonen en te leven Wij vinden dat iedereen zijn/haar leven moet kunnen 
invullen zoals hij/zij dat wil.  
 
In Lummen zijn we op zoek naar een 1-op-1 assistent(e). Heb je een hart voor zorg en wil je 
een persoon met een lichamelijke beperking ondersteunen in het dagelijkse leven? Dan is 
deze job jou misschien wel op het lijf geschreven! 
 

• Als 1-op-1 assistent(e) lever je assistentie aan een persoon met een lichamelijke beperking. 
• Omwille van deze beperkingen, heeft deze persoon hulp nodig bij het uitvoeren van een 

aantal dagelijkse handelingen.  

Welke taken moet je uitvoeren? 
  

• Hulp bij vrijetijdsactiviteiten in huis. 
• Hulp bij kleine huishoudelijke taken. 

 
Wat wordt er van jou verwacht? 
  

• Je zorgt graag voor anderen en doet dit vol enthousiasme. 
• Je kan de levenswijze van de persoon in kwestie respecteren. 
• Ervaring met personen met een beperking is een pluspunt, maar geen must. 

 
Wat kunnen wij jou bieden? 
  

• Een deeltijdse functie (4u) voor onbepaalde duur. Je werkt op woensdagnamiddag van 
13u30-17u30. 

• Je bent beschikbaar vanaf 15/01/2023. 
• Plaats van tewerkstelling: woonplaats van de persoon met een beperking in Lummen. 
• Je verloning is conform de loonbarema’s in PC 319.01. 
• Jouw ondersteuning biedt een meerwaarde in het leven van de persoon met een beperking. 

 
  
Interesse in deze vacature? Stuur dan jouw CV naar katrien.abrahams@ado-icarus.be. Als jouw 
competenties overeenkomen met de functie, dan contacteert zij jou voor een 
kennismakingsgesprek. Is er een match en zie je het helemaal zitten, dan mag je aan de slag! 

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt of heb je vragen over de functie? Neem gerust contact op 
met Katrien op het nummer 0479/43 23 72. Je krijgt altijd reactie op je kandidatuur. 

 
Voor meer informatie: 

www.ado-icarus.be 

mailto:katrien.abrahams@ado-icarus.be
https://adoicarus-my.sharepoint.com/personal/sarah_vanhissenhoven_ado-icarus_be/Documents/Website/Vacatures/www.ado-icarus.be

