
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADO Icarus Zolder zoekt: 
 

Jobstudenten voor ADL-assistentie 
  
   
ADO Icarus geeft al meer dan 25 jaar mensen met een lichamelijke beperking de kans om zelfstandig te wonen en 
te leven. Dit doen we vanuit onze 12 ADL-centrales (Activiteiten Dagelijks Leven), verspreid over heel Vlaanderen. 
Wij vinden dat iedereen zijn/haar leven moet kunnen invullen zoals hij/zij dat wil. Daarnaast dragen wij 
inspraak van bewoners hoog in het vaandel. Alles wat er bij ons gebeurt, gebeurt in samenspraak of na overleg 
met onze bewoners. 
 
Voor onze dienst in Zolder zijn we op zoek naar jobstudenten voor ADL-assistentie. Heb je een hart voor zorg en 
wil je mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen in hun dagelijkse leven? Dan is deze job jou 
misschien wel op het lijf geschreven! 
 

• Je levert assistentie in een dienst voor zelfstandig wonen aan personen met een fysieke beperking. 

• Onze bewoners hebben, o.w.v. hun beperkingen, hulp nodig bij het uitvoeren van een aantal dagelijkse 
handelingen. 

• Ze wonen in aangepaste woningen en beschikken over de nodige hulpmiddelen. 

• Door het gebruik van een oproepsysteem, kunnen zij 24/24u beroep doen op assistentie. 

• Alle woningen bevinden zich binnen een straal van één kilometer van de ADL-centrale. Je verplaatst je 
eenvoudig met de fiets of te voet. 

 
Wat wordt er van jou verwacht als jobstudent? 
 

• Je bent minimum 18 jaar. 

• Je zorgt graag voor anderen en doet dit vol enthousiasme. 

• Je hebt het BSO of TSO afgerond in een zorg gebonden richting of je werkte het 1e jaar verpleging af. 

• Je kan de levenswijze van onze bewoners respecteren. 

• Je hebt er geen probleem mee om taken uit te voeren op vraag en aanwijzing van onze bewoners. 

• Je hebt een goede lichamelijke conditie om personen te tillen en te verplaatsen. 

• Weekend- of avondwerk is geen probleem voor jou. 
 

Wat kunnen wij jou bieden als jobstudent? 
 

• Een unieke leerkans in de sector personen met een handicap. 

• Voor tijdens de schoolvakanties, lesvrije dagen en/of weekends doorheen het jaar. 

• Jouw uurrooster is flexibel en wordt opgesteld in overleg met de regiomanager. 

• Jouw ondersteuning betekent ontzettend veel voor onze bewoners. 

• Je komt terecht in een warme, familiale en respectvolle werkomgeving met een verantwoordelijke die jou 
ondersteunt. 

• Als jobstudent kan je rekenen op een warm onthaal. Bovendien krijg je een peter/meter toegewezen 
(inloopassistentie) in het werkveld. 

• Als jobstudent beschik je over een extra troef voor eventuele latere tewerkstelling. 
 
Interesse in deze vacature? Stuur dan jouw CV naar katrien.abrahams@ado-icarus.be. Als jouw competenties 
overeenkomen met de functie, dan contacteert de regiomanager jou voor een kennismakingsgesprek. Is er een 
match en zie je het helemaal zitten, dan ben je welkom in ons team!  
 
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 479/43 23 72. Je krijgt altijd reactie op je kandidatuur. 
 

Voor meer informatie: 
www.ado-icarus.be 
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