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HELPER THUISHULP (m/v/x)
Lokaal Dienstencentrum Aksent vzw

Aksent vzw bestaat uit twee Lokale Dienstencentra en een dienst Aanvullende Thuishulp
in Schaarbeek en Evere.  Onze diensten staan ter beschikking van ouderen en
zorgbehoevenden die nog zelfstandig thuis wonen. Wij gaan naar hen toe om te helpen
met het huishouden, boodschappen en een babbeltje te slaan. Zo trachten we ons
doelpubliek te ondersteunen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te blijven wonen.

Aksent vzw biedt tevens de mogelijkheid tot het doorlopen van werkervarings- en
opleidingsprojecten. Langdurig werkzoekenden (zonder diploma secundair onderwijs)
kunnen bij Aksent vzw een werkervaringstraject doorlopen en opleidingen volgen binnen
de werkuren. Voor de werking van aanvullende thuishulp zoeken we gemotiveerde
medewerkers die graag in de zorgsector willen werken en bereid zijn een leer-werktraject
te doorlopen.

VOLDOEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
A. Wonen in Brussel

EN
B. Langdurige werkzoekende (minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij

Actiris ingeschreven zijn) zonder lager secundair diploma zijn
OF

B Niet beschikken over een diploma van lager onderwijs in België
OF

B Een persoon met verminderde arbeidsgeschiktheid zijn

WAT ZAL JE DOEN?
➢ Enerzijds sta je als helper in voor het onderhoud van het huishouden van

ouderen/hulpbehoevenden die nog zelfstandig thuis wonen.
➢ Anderzijds volg jij tijdens de werkuren een opleiding gericht op het ontwikkelen van

je kennis van het Nederlands en overige vaardigheden in de thuishulp en
zorgsector.

KERNTAKEN:
➢ Uitvoeren van huishoudelijke taken zoals poetsen, strijken, koken, boodschappen

doen, gezelschap houden, … (geen lichamelijke verzorgingstaken) bij ouderen en
hulpbehoevenden.

➢ Volgen van opleidingen (taalcursussen, introductie in de zorgsector,
poetstechnieken, communicatie, werken in team, werken met gezinnen, omgaan
met personen met een diverse achtergrond e.a.).

➢ Kennis, vaardigheden en ervaringen delen met andere collega’s.
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WIE BEN JE:
➢ Je hebt een groot hart voor en voeling met de ouderen
➢ Je hebt een open houding
➢ Je biedt een luisterend oor, bent aandachtig, toont begrip en geduld in de

situaties/problemen van ouderen
➢ Je hebt oog voor netheid
➢ Je beschikt over een goede fysieke conditie
➢ Je hebt een basiskennis Nederlands (min. behaald niveau 1.1).
➢ Je bent bereid om flexibel te werken tussen 09u en 17u met een wisselend

uurrooster.
➢ Je bent vlot in het gebruik van digitale communicatie- en informatiekanalen zoals

WhatsApp en Google Maps of bent bereid dit binnen de korte termijn aan te leren.
Dit laatste o.a. om zelfstandig je weg te kunnen vinden in Schaarbeek en Evere.

Mogelijke bijkomende troeven: Kennis van het vak, domein en doelpubliek, beroepsattest,
persoonlijke ervaring (zorgen voor iemand uit de eigen omgeving). Beroepservaring in de
zorg en/of het onderhoud van gebouwen vormt een pluspunt.
medewerkers die graag in de zorgsector willen werken en bereid zijn een leer-werktraject
te doorlopen.

ONS ENGAGEMENT:
➢ 4/5de-contract (verspreid over 5 werkdagen) voor bepaalde duur (twee jaar) met

kansen en mogelijkheden tot doorstromen binnen de zorgsector (beroepsopleiding
of tewerkstelling).

➢ Goede omkadering en ondersteuning tijdens het leerwerktraject.

HOE SOLLICITEREN:
Stuur ons je motivatiebrief en cv: opleiding@aksentvzw.be of

Aksent vzw
Liedtsstraat 27-29
1030 Schaarbeek

Voor meer informatie bel: 0487 34 35 72
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ANIMATOR.TRICE (m/v/x)
Lokaal Dienstencentrum Aksent vzw

Aksent vzw organiseert 2 lokale dienstencentra en een dienst aanvullende thuishulp in
Schaarbeek en Evere.  In de dienstencentra ontvangen we ouderen en zorgbehoevenden
die nog zelfstandig thuis wonen. Zij komen hier naartoe om andere mensen te ontmoeten,
deel te nemen aan verschillende activiteiten en gebruik te maken van de diensten die hier
worden aangeboden. Zo trachten we ons doelpubliek te ondersteunen om zo lang
mogelijk kwaliteitsvol thuis te blijven wonen.

Aksent vzw biedt tevens de mogelijkheid tot het doorlopen van werkervarings- en
opleidingsprojecten. Langdurig werkzoekenden (zonder diploma secundair onderwijs)
kunnen bij Aksent vzw een werkervaringstraject doorlopen en opleidingen volgen binnen
de werkuren. Voor de werking van de lokale dienstencentra zoeken we een gemotiveerde
medewerker die onder kan ondersteunen bij de activiteiten en dagelijkse werking.

VOLDOEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
A. Wonen in Brussel

EN
B. Langdurige werkzoekende (minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende bij

Actiris ingeschreven zijn) zonder lager secundair diploma zijn
OF

B Niet beschikken over een diploma van lager onderwijs in België
OF

B Een persoon met verminderde arbeidsgeschiktheid zijn

WAT ZAL JE DOEN:
Je staat voor een kwalitatieve dienstverlening aan de doelgroep (senioren, vrijwilligers,
zorgactoren, personen en organisaties uit de buurt, ...) in. Je organiseert informatieve,
culturele en ontspannende activiteiten met senioren in het Nederlands en in het Frans.

WIE BEN JE:
● Betrokken, servicegericht, energiek
● Met goede verbale en schriftelijke vaardigheden Frans en Nederlands (minstens 2.2

/ B2 van de tweede taal)
● Sociaal, klantvriendelijk en met een feeling voor de sociale- en zorgsector
● Je bezit zeer goede ICT-vaardigheden
● Je wenst jezelf te ontwikkelen
● Je werkt goed in team, maar je kan ook zelf problemen oplossen
● Je streeft een hoge kwaliteit na

Mogelijke bijkomende troeven: rijbewijs, kennis van het vak, domein en doelpubliek,
beroepsattest
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WAT ZAL JE DOEN:
● Je werkt mee aan het creëren van een huiselijke sfeer zodat bezoekers zich “thuis”

voelen
● Je draagt bij tot het opstellen van activiteitenprogramma i.f.v. eigen talenten en

mogelijkheden
● Je werkt activiteiten uit en past ze aan i.f.v. de vraag
● Je promoot activiteiten en verleent informatie
● Je stelt activiteiten en actieplannen op
● Je werkt met collega’s en partners samen

ONS ENGAGEMENT:
● Een werkervarings- en opleidingstraject van 2 jaar om je beroepsprofiel te

versterken.
● Een aangename multiculturele werkomgeving.
● Opleidings- en vormingsmogelijkheden binnen de werkuren.

HOE SOLLICITEREN:
Stuur ons je motivatiebrief en cv: vacature@aksentvzw.be of

Aksent vzw
Liedtsstraat 27-29
1030 Schaarbeek

Voor meer informatie bel: 0487 34 35 72
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