
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
      
      Contract onbepaalde duur - voltijds 

 
 
 
Werk je van nature graag met mensen? Organiseer je graag? Ben jij iemand die van afwisseling houdt? 
Heb je zin om mee  nadenken over de verdere uitbouw van ons dagcentrum. Ben je een creatieve doener 
die kan improviseren wanneer het nodig is? Ben je iemand die gemakkelijk contacten legt? Dan is deze 
functie misschien wel iets voor jou. 
 
 

Je functie 

Als medewerker van het dagcentrum sta je samen met je collega in voor de dagelijkse werking 
van een dagcentrum voor jongvolwassenen met ASS. Nog dit jaar wordt de werking ook 
vernieuwd, dus je ziet wat experimenten ook wel zitten. We streven naar een waaier van 
activiteiten, waar het kan op maat: in groepjes  of individueel en vrije tijds- en werkgericht. 

 Je werkt zelfstandig en in nauwe tandem met je collega.  
 

 Je bent verantwoordelijk voor het plannen van het programma, de voorbereiding van 
de workshops, ateliers, projecten en trajecten.  

 

 Je stuurt de vrijwilligers en stagiairs aan. 
 

 Je houdt het overzicht over de hele werking en beheert het budget en de administratie 
 

 Je volgt de cliënten op en bekijkt mee wat hun vraag is en wat het aanbod hen kan 
bieden. Je streeft ernaar hen sociaal terug op weg te helpen.  
 

 Je maakt deel uit van het team ZuidAs, dat begeleiding en woonbegeleiding biedt aan 
volwassenen, voornamelijk met ASS.  
 

 

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). 

  Medewerker dagcentrum  

VACATURE 



    

Je profiel 

 Je hebt ervaring in het werken met jongvowassenen en/of hulpverlening 
 

 Je bent organisatorisch en communicatief sterk 
 

 Je bent een flexibele denker  
 

 Je bent een netwerker 
 

 Je bent creatief 
 

 Je hebt een open blik op de wereld en ziet waar er kansen liggen 
 

  
 

Je werkomgeving 

Je komt terecht in een klein en fijn team binnen het grotere geheel van KOCA vzw, namelijk 
ZuidAs. Je tewerkstellingsplaats is momenteel gevestigd aan de Markgravelei in 2018 
Antwerpen 

 

Ons aanbod 

 De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement. 
 De kans om een dit project mee uit te bouwen naar een volgend level 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur 

 

Interesse? 

Mail je motivatiebrief uiterlijk 28/09/2020 naar talent@koca.be t.a.v. Eva De Wolf, 
Leidinggevende ZuidAs. 

 

Selectieprocedure? 
 
Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief. De mondelinge selecties vinden 
plaats op 1 oktober 2020. 
 
Meer info? 
 
Voor bijkomende inlichtingen over de functie-inhoud contacteer je Eva De Wolf 
(eva.dewolf@koca.be, 0491 27 30 60) 
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker 
dan afkomst, leeftijd, geslacht of (arbeids)handicap. 


