
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ADO Icarus zoekt: 
 

Projectverantwoordelijke  
(19 of 28,5u - Kapellen) 

 
 
Voorstelling: 
ADO Icarus ondersteunt personen met een beperking en zorgbehoevenden die zelfstandig willen wonen 

en leven. Wij zijn een organisatie in volle transitie, onderweg naar een moderne, faciliterende 
organisatie. Verandering brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt ook unieke kansen om mee te 
werken aan toekomstige vormen van ondersteuning. Daarnaast zijn we momenteel nog niet actief in de 
regio Antwerpen waardoor we projectmatig te werk moeten gaan. We zoeken dus iemand met een 

pioniersmentaliteit. 
 

Als projectverantwoordelijke vervul je de rol van regiomanager en coördineer je, samen met reguliere 
zorgverleners en cliënten, een bestaande werking te Kapellen voor personen met een lichamelijke 
beperking. Daarnaast werk je het aanbod in de regio verder uit aan de hand van de nieuwe zorgvormen 
die ADO Icarus ontwikkelt.   
 
Je werkt vanuit de visie van ADO Icarus waarbij autonomie, inspraak, vraagsturing en warme zorg 
centraal staan. Je kan in de uitvoering van jouw functie rekenen op inhoudelijke en administratieve 

ondersteuning van je collega’s werkzaam op de hoofdzetel van ADO Icarus te Hasselt. 
 
Wat verwachten we? 
✓ Je beschikt minimaal over een bachelor diploma, bij voorkeur in een sociale richting  
✓ Je bent een ondernemende, positieve persoon die zelfstandig kan werken en kansen grijpt   

✓ Je hebt voeling met de welzijnssector. Kennis van de handicaptensector in het bijzonder is een grote 
troef 

✓ Je bent empathisch. Het verschil maken voor onze cliënten is jouw doel 
✓ Je beschikt over basiskennis arbeidswetgeving 
✓ Je werkt efficiënt, nauwgezet en met veel aandacht voor communicatie 
 
Wat biedt ADO Icarus jou? 
✓ Een unieke kans om mee te werken aan verandering met veel ruimte voor autonomie 

✓ Verloning conform barema’s PC 319.01. 
✓ Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19u of 28,5u) 
✓ Aandacht voor combinatie werk/gezin  
✓ Voorziene indiensttreding: zo snel mogelijk 
✓ Werkplaats: Kapellen 

 

Wil je solliciteren voor deze functie? Mail een motivatiebrief + C.V. naar: 

alex.verheyden@ado-icarus.be 
 

Wil je meer informatie omtrent deze functie of over onze organisatie? 
Alex Verheyden: 0486/835 139 

www.ado-icarus.be 
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