
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

KOCA vzw ZOEKT TALENT IN PAYROLL EN HR 
 
 

KOCA vzw is een onderwijs- en ondersteuningscentrum voor kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen met een communicatieve beperking (gehoorstoornissen, 

autismespectrumstoornissen, spraak-, taalontwikkelingsstoornissen en/of 

leermoeilijkheden). 

 

Heb jij een talent voor loon- en personeelsadministratie en ben jij een krak in plannen en 

organiseren? Ben je bovendien communicatief en kan je iets verwezenlijken samen met de 

interne klant?  

Dan ben jij misschien wel de geknipte kandidaat voor deze functie! 

 

 

FUNCTIE 

 

Je houdt de personeelsdossiers up-to-date, zorgt ervoor dat ze alle relevante stukken 

bevatten en je staat in voor het opmaken van de bijbehorende contracten. 

Je verzamelt en verwerkt maandelijks alle nodige gegevens voor een correcte 

loonverwerking.  KOCA vzw werkt samen met SD Worx (e-Blox) en ProTime. 

Je verwerkt veranderingen in wet- en regelgeving in de personeelsdocumenten.  

Je geeft leidinggevenden en medewerkers advies betreffende sociaal recht en specifieke 

kenmerken van de organisatie. 

Je denkt creatief mee aan oplossingen en mogelijkheden voor een efficiënt 

personeelsbeheer. 

Je levert een actieve bijdrage aan projecten KOCA breed om het medewerkersbeleid mee 

verder vorm te geven.   

 

PROFIEL 

 

Je beschikt over een professionele bachelor waarbij een specialisatie in personeelswerk of 

payrollbeheer onze voorkeur geniet. 

 

Je herkent jezelf in de kerncompetenties van KOCA: samenwerking, verantwoordelijkheid 

en ‘geloven in kunnen’. 

 

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). 
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VACATURE 



    

Je hebt aantoonbare ervaring in loon- en personeelsadministratie en een actuele kennis van 

sociale wetgeving. 

Je handelt consequent vanuit een klantgerichte houding en voelt je betrokken bij de 

organisatie en jouw directie. 

Je werkt graag zelfstandig in team en draagt bij tot een positieve en collegiale sfeer.  

Je bent nauwkeurig, werkt punctueel en resultaatsgericht. 

Je bent sociaal vaardig en communicatief en een krak in plannen en organiseren. 

Je hebt een goede IT kennis (Excel, Word, PPT, Outlook). 

 

WERKOMGEVING 

Je komt terecht in een collegiaal en dynamisch team binnen het grotere geheel van KOCA 

vzw. Je tewerkstellingsplaats is Lange Lozanastraat 244, 2018 Antwerpen. 

 

ONS AANBOD 

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

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van 40/40u met onmiddellijke indiensttreding.  

Daguren met glijdend uurrooster. 

Mogelijkheid tot bijscholing en vorming.  

Verloning volgens barema van de sector PC 319.010 met overname van relevante 

anciënniteit 

 

HOE SOLLICITEREN? 

Mail je CV en motivatiebrief naar talent@koca.be t.a.v. Mevrouw Conny Claeys, Financieel 

directeur 

Selectieprocedure?  

Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatie en CV.  

Meer info? Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Brigitte 

Leysen, stafmedewerker personeelszaken op het nummer  0499/52.18.71 of via mail 

Brigitte.Leysen@koca.be  

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

dan afkomst, leeftijd, geslacht of (arbeids-)handicap. 
 


