
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Contract onbepaalde duur – 40 u 

 
 

 

 

 

 

Je functie 

Ben je iemand met voldoende durf, zin voor vernieuwing om deze uitdaging aan te gaan? Praat en handel jij in 
termen van mogelijkheden? Vertrek jij altijd vanuit krachten en talenten in anderen? Kies jij voor open 
communicatie? Inspireer jij anderen? Geniet je van de groei van anderen? Dan is deze job voor jou. 
 

• Je ondersteunt en coacht teams in hun verschillende facetten, zodat zij hun inhoudelijke en deskundige 
opdracht kunnen realiseren met de hierbij horende verantwoordelijkheden.   

• Je kan als coach zowel agogische teams en therapeuten aansturen alsook faciliterende diensten zoals 
technische dienst, onderhoud, keuken, … 

• Je kijkt kritisch naar de competenties van je team en zet deze optimaal in. 

• Je schept een leerklimaat en zet ontwikkelingstrajecten op. 

• Je kan veranderings- en werkprocessen vorm geven en implementeren die leiden tot resultaten. 

• Je hebt kennis van de evolutie in het zorglandschap en je bent geboeid om hiermee aan de slag te gaan. 

• Goochelen met uren, personeelspunten en cijfers geeft je energie. 

• Je optimaliseert mee de systeemwereld ter ondersteuning van een team en de organisatie. 

• Je neemt initiatieven om in dialoog het integraal werken en de open feedbackcultuur te bevorderen. 

• Je bewaakt het realiseren van integrale handelingsplanning en integrale werking. 

• Je zet je mee in om het netwerk van KOCA te versterken naar externen, partners…  

• Je zorgt samen met collega’s voor de ontwikkeling en de uitvoering van de visie en beleid van KOCA. 

 

 

 

 

 

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). 

 
Leidinggevende 



    

Je profiel 

• Je behaalde een bachelor diploma. 

• Je kennis met het werken bij mensen met een beperking is een pluspunt. 

• Je hebt ervaring met het aansturen/coachen van een team. 

• Je kan samenwerken in een multidisciplinair team en een ruimer netwerk. 

• Je bent administratief onderlegd en je kan vlot werken met een pc. 

• Je bent integer, loyaal en staat open voor feedback 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 

 

Je werkomgeving 

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

tewerkstellingsplaats is 2018 Antwerpen.  

 

Ons aanbod 

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

• Contract onbepaalde duur van 40/40u met onmiddellijke indiensttreding. 

• Daguren met glijdende uurrooster en avond- en weekendpermanentie in beurtsysteem. 

• Mogelijkheid tot bijscholing en vorming. 

• Verloning volgens barema en wetmatigheden in de sector PC 319.01 B1A.  

 

Interesse? 

Mail je CV en motivatiebrief naar talent@koca.be t.a.v. Kimberly Claeys tegen uiterlijk 16 juni 2020. 

 

Selectieprocedure? 

• Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief. 

• De mondelinge selecties vinden plaats op 22 juni 2020. 

 

Meer info? 

Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Kimberly Claeys op het nummer 0479 34 49 34 

of via mail kimberly.claeys@koca.be  
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