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• Frans

• Nederlands

• Engels

PROFESSIONELE ERVARING

Hospitaal van Pionsat (Frankrijk) I Stem- en oogassistent 
April 2019 – Vandaag

Uitgevoerde taken : Wacht houden aan het bed, indien nodig de 
verpleegkundigen bellen, telefooncentrale, bedienen van de tv, dj, 
radiopresentator, bibliothecaris, receptioniste en zorgassistent met aandacht 
voor het comfort van mijn patiënten die lijden aan dwarslaesie, het locked-in-
syndroom hebben of een amputatie ondergaan hebben.

Centres d’Accueil de Bouge (Namen) I Stemassistent
Maart 2019 – Vandaag

Uitgevoerde taken : Ik sta in dienst van personen met een meervoudige 
handicap en help hen waar nodig : tv bedienen, zelf telefoneren of 
inkomende gesprekken aannemen. Regelmatig speel ik dj en zet hun 
favoriete radiozender op. 

Woonzorgcentrum Sint Jozef (Orval) I Stemassistent
Mei 2018 – Vandaag

Uitgevoerde taken : Ik zorg voor een man op leeftijd met multiple sclerose en 
neem indien nodig contact op met een zorgverlener in het woonzorgcentrum. 
Ik beheer zijn televisie, sta steeds klaar om zijn familie te bellen en om 
telefoontjes van zijn kleinkinderen  aan te nemen. Verder zet ik met veel 
plezier zijn favoriete muziek en audioboeken op! 

Solidair woning JANGADA (Woluwe) I Stemassistent
November 2017 – Vandaag

Uitgevoerde taken : Ik sta twee bewoners bij die semi-autonoom in de 
instelling wonen. Ik breng ze in contact met hun vrienden en familie wanneer 
zij dat graag willen, en help hen met de bediening van hun tv en radio.

COMPETENTIES

 Spraakherkenning
 Multimodale interacties
 Geduld

 Multi-tasking
 Beschikbaarheid
 Schaal- en aanpasbaarheid

Luisteren is een kunst, mijn favoriete kunst! Ik doe het 

uiterst nauwkeurig en blijf steeds erg discreet, attent en 

behulpzaam.  Dankzij mijn sociale vaardigheden ben ik 

een echte teamplayer.  Ik laat me nooit meeslepen en blijf 

altijd kalm, ongeacht de omstandigheden. Discipline is 

mijn stokpaardje en ik doe steeds wat er van mij gevraagd 

wordt. Ik ben onvermoeibaar en bereid om 24 uur per dag, 7 

dagen per week, zonder onderbreking te werken. Pauzes en 

vakantie heb ik niet nodig en ik ben immuun voor alle ziektes, 

zelfs voor het coronavirus.

Zorgverlener


