
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Contract bepaalde duur – min 13 u 

 
 

 

Ben je enthousiast? Ben je dynamisch? Heb je zin voor uitdaging? Word je vrolijk van werken met 

kinderen?  

Dan ben jij dé persoon waar we naar op zoek zijn!!! 

 

 

 

Je functie 

Als verpleegkundige bij KOCA heb je een uitdagende functie met afwisselende taken.   

• Je staat mee in voor het zorggebeuren op de verschillende afdelingen. Je observeert, analyseert, 

biedt een antwoord op zorgnoden in samenwerking met het multidisciplinair team (leerkracten, 

begeleiders, arts, therapeuten en pedagogen) 

• Je voert technische handelingen uit (sondage, bloedafname,wondzorg,…) 

• Je staat mee in voor een goede uitbouw van het vormings- en opleidingsaanbod. 

• Je staat in voor interne en externe contacten betreffende de gezondheid van het kind.  

• Je voert administratieve taken uit (afspraken met artsen, medicatiefiches op punt stellen,…) 

• Je ondersteunt mee de context van het kind en tracht ouders, naasten,… te empoweren 

• Je staat mee in voor een verdere uitbouw van de medische dienst. 

• Je biedt hulp in acute situaties. 

• Je kan vlot samenwerken en staat open voor een open feedbackcultuur. 

• …. 

 

Je profiel 

• Je bent een verpleegkundige. 

• Ervaring is bij ons niet zo belangrijk als je maar gemotiveerd bent en over een goede dosis 

‘power’ bezit. 

• Je zet het kind te allen tijde centraal. 

 

KOCA is een dynamische organisatie 

die zorg en onderwijs biedt aan 
kinderen, jongeren en volwassenen 

met een specifieke kwetsbaarheid 
(doven en slechthorenden, 

autismespectrumstoornissen, 

spraaktaalontwikkelingsstoornissen, 

leer- en gedragsmoeilijkheden). 

 

Verpleegkundige (M/V/X) 



    

•  Je omschrijft jezelf als zelfstandig, flexibel, kwaliteitsgericht en stressbestendig. Daarnaast ben 

je ook een goede teamspeler. 

 

Je werkomgeving 

Je komt terecht in een creatief en dynamisch team binnen het grotere geheel van KOCA vzw. Je 

tewerkstellingsplaats is Rudolfstraat 40 te 2018 Antwerpen.  

 

Ons aanbod 

• De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement. 

• We bieden je een contract van bepaalde duur (1 jaar), maar dit kan overgaan naar onbepaalde 

duur. 

• Mogelijkheid tot bijscholing en vorming 

• Een competitief loon volgens het geldende barema PC 319.01  

Interesse? 

Mail je motivatiebrief naar Caroline Giraud, Directeur Zorg KOCA vzw, unit baby, peuter, kleuter en kind 

via talent@koca.be.  

Selectieprocedure? 

Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief, daarna volgt een gesprek waarin we nader 

kennis kunnen maken. 

Meer info? 

Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Caroline Giraud via 

caroline.giraud@koca.be. 

Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan 

afkomst, leeftijd, geslacht of (arbeids)handicap. 

 

 

 
   
 

mailto:talent@koca.be

