
 

 

Vacature HR-medewerker 

KOCA Zorg 

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

Het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen (KOCA) is een dynamische en integrale 

groep van scholen en voorzieningen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of 

een vermoeden van (doven en slechthorenden, autismespectrumstoornissen, 

spraaktaalontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsmoeilijkheden). Om onze organisatie binnen 

Zorg te versterken, zijn we op zoek naar een gedreven en enthousiaste collega op onze 

personeelsdienst. 

 

Jobinhoud: 

- Vind jij het belangrijk dat medewerkers tijdig en correct hun loon uitbetaald krijgen? 

- Krijg je energie van HR-payroll-processen te optimaliseren? 

- Sta je medewerkers graag bij met raad en daad betreffende CAO’s, interne afspraken, 

meeruren, vakantieregelingen, tijdskrediet/ouderschapsverlof, mutualiteit,….? 

- Ben je punctueel en zorg je graag voor een personeelsadministratie die up-to-date is? 

- Heb je een hart voor de sociale sector? 

Dan ben jij de collega die we zoeken! 

 

PROFIEL: 

Bij KOCA vinden we kwaliteiten en competenties bij mensen belangrijker dan leeftijd, geslacht, 

etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit. Daarnaast zijn we voor deze 

functie vooral op zoek naar iemand met de juiste soft skills: discreet – punctueel – empathisch – 

communicatief – klantgericht - deontologisch. Gedrevenheid en motivatie zijn belangrijker dan 

relevante ervaring. 

- Kennis van sociale wetgeving en arbeidswetgeving 

- Administratief en analytisch sterk 

- Kennis van Excel en andere MS Office toepassingen 

- Perfecte beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk 

- Kennis van eBlox en PC 319/PC 331 (social profit) is een pluspunt 



AANBOD: 

Wij voorzien een aantrekkelijke verloning volgens barema B in PC 319.01. Relevante werkervaring 

wordt meegenomen in de anciënniteitsberekening. Daarnaast krijg je 

- Een voltijdse betrekking (40u/week) of 4/5de in een contract van onbepaalde duur 

- 20 wettelijke verlofdagen, 3 extra feestdagen en 12 ADV-dagen bij een voltijdse betrekking 

- Fietsvergoeding: 0,27 euro per km 

- Extra verlofdagen op basis van leeftijd. Zo kan je tot maar liefst 38 extra verlofdagen 

opbouwen, afhankelijk van je leeftijd! 

- Flexibele werktijden en mogelijkheid tot telewerk 

- Gezonde werk-privé balans  

- Je komt terecht in een dynamische organisatie waar warme en menselijke relaties voorop 

staan. 

 

 

PLAATS TEWERKSTELLING: 

KOCA VZW 

Van Schoonbekestraat 131 

2018 Antwerpen 

 

WAAR EN HOE SOLLICITEREN: 

Solliciteren met CV en motivatiebrief gericht aan talent@koca.be 

Voor vragen kan je terecht bij An of Ilse op het nummer 03/247.30.80. 

mailto:talent@koca.be

