
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Contract onbepaalde duur – 40 u 
 

Heb je een hart voor personen met een beperking? Ben je een geboren begeleider? Kan je goed luisteren 

en ben je mondig? Heb je een passie voor het laten groeien van jongeren? Ben je iemand met een 

gezonde dosis gezond verstand om alles in goede banen te leiden, voldoende durf om uitdagingen aan 

te gaan, maar bovenal heel veel goesting om er volledig voor te gaan? 

Dan is deze job voor jou! 

 

 

Je functie 

Als crisisondersteuner sta je in voor kinderen en jongeren van 2.5 tot 21 jaar in tijdelijke vormen van 

crisis. Je werkt aan preventie, crisissituaties, herstel en nazorg. Dit voor zowel de kinderen/jongeren 

als voor de medebegeleiders. Je geeft opleidingen in PTV en agressiehantering binnen en buiten KOCA.  

 

• Je draagt de visie op positief begeleiden mee uit en leeft deze voor. 

• Je kan op een humane wijze omgaan met crisissituaties en grensoverschrijdend gedrag. 

• Je bent gedreven om uitdagingen aan te gaan in een dynamische ploeg. 

• Je hebt een positieve ingesteldheid. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

• Je bent bereid voor het volgen van opleidingen en vormingen. 

• Je bewaakt een goede communicatie als voorwaarde voor een goede (ortho)pedagogische relatie 

met de jongeren. 

• Je zorgt voor een kwaliteitsvolle, professionele relatie met je collega’s. Samen met je collega’s sta 

je in voor een goede teamwerking. 

• Je doet aan zelfzorg. Je geeft aan waar je noden liggen en waar je ondersteuning wil zodat je zelf 

kan werken aan je professionele groei. 

 

 

 

 

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). 

Crisisondersteuning 

VACATURE 



    

 

Je profiel 

• Omgaan met stress 

• Omgaan met agressie 

• Leervermogen hebben 

• Relativeringsvermogen 

• Contactvaardig zijn 

• Consequent en vastberaden 

• Creatief denken (Inventiviteit) 

• Zelfstandig werken 

• Plannen (= ordenen) 

• Samenwerken als hecht team 

• Gevoel voor humor 

• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 

• Kennis van PTV is een meerwaarde 

 

 

Je werkomgeving 

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

tewerkstellingsplaats is Markgravelei 177 , 2018 Antwerpen.  

 

 

Ons aanbod 

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

• Een contract onbepaalde duur van 40u 

• Mogelijkheid tot bijscholing en vorming 

• Een competitief loon volgens het geldende barema 

• Werken in shiften, geen weekendwerk 

 

 

Interesse? 

Mail je motivatiebrief voor 04/10/2019 naar Tessa Muls,  leidinggevende KOCA vzw, Unit BPK via 

talent@koca.be.  

 

 

Selectieprocedure? 

Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief. 

 

 

Meer info? 

Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Tessa Muls op het nummer 

0491/15.63.15 

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

afkomst, leeftijd, geslacht of (arbeids)handicap. 
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