
  

  

Kras Jeugdwerk organiseert uitdagende activiteiten in de vrije tijd van kinderen en jongeren tussen 6 en 25 
jaar. We zijn actief in 7 Antwerpse aandachtswijken en werken met kinderen en jongeren in een 
maatschappelijk kwetsbare positie. Momenteel zijn we op zoek naar een deeltijdse administratief 
medewerker voor ons centraal secretariaat. Vanuit het centraal secretariaat wordt de overkoepelende 
werking van Kras gerealiseerd. Als administratief medewerker ben je een belangrijke schakel in de 
(administratieve) ondersteuning van de medewerkers en de kinderen en jongeren waarvoor we werken. Het 
betreft een veelzijdige functie van 19u/week met kans op verlenging en een vaste aanstelling. 

 
Ga zeker eens kijken op www.krasjeugdwerk.be om ons beter te leren kennen. 
 
 
 
 

ZOEKT: DEELTIJDSE ADMINISTRATIEF 

MEDEWERKER (M/V/X) - BEPAALDE DUUR  

(19U/WEEK, VOOR EEN PERIODE VAN 1 JAAR) 

• Je voert diverse administratieve taken uit ter 
ondersteuning van staf, directie en medewerkers in de 
organisatie. 

• Je verzorgt het onthaal en beantwoord de telefoon. 

• Je volgt verzekeringsdossiers op en vormingen sociale 
balans. 

• Je beheert de personeelsagenda en de agenda van de 
directie. 

• Je beheert de algemene info mailbox en de mailbox 
voor werving en selectie. 

• Je biedt logistieke ondersteuning bij de organisatie van 
kras-brede events zoals bijvoorbeeld de personeelsdag.  

• Je stelt verslagen op bij diverse interne 
overlegmomenten. 

• Je communiceert en stemt je werkzaamheden af met je 
directe collega’s van het centraal secretariaat en je 
leidinggevende.  

 

Wat je bij Kras doet: 

http://www.krasjeugdwerk.be/


 
 

Wij bieden 
 

• Een uitdagende en gevarieerde job in de social profit. 

• Een aangename werksfeer waar participatie en overleg centraal staan.  

• Een deeltijds contract van bepaalde duur (mogelijks verlengbaar). 

• Werkuren in overleg. 

• Je werkt onder de leiding van een coördinator. Deze stuurt je aan, coacht en evalueert je. 

• Verloning op barema A1 (PC. 329.01) + maaltijdcheques + forfaitaire onkostenvergoeding, extra 

ADV-verlofdagen, met relevante anciënniteit wordt rekening gehouden. 

• Startdatum: 21 januari 2019.  

 

Praktisch 

• Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 28 december naar vacatures@krasjeugdwerk.be 

• Vermeld duidelijk in je onderwerp ‘administratief medewerker’ 

• Voor meer info kan je terecht bij Hellen Larbi (financieel directeur) op 03 /270 39 10 of Jacobien 
Nagel (HR) op 03 / 500 0680 

• De gesprekken gaan door op vrijdag 11-1-2019 (1e ronde) en vrijdag 18 januari 2019 (2e ronde). 
Hou deze momenten alvast vrij. 

 
 
 
 
 
 

 
Bij Kras Jeugdwerk zetten we de ontwikkelingskansen van onze medewerkers voorop. We werven dan ook aan op basis 
van competenties en relevante ervaring. Kras Jeugdwerk is een diverse organisatie. Daarom moedigen we jonge 
mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan om te solliciteren. 

 

• Je hebt een goede kennis van MS Office. 

• Het mee ondersteunen van 
personeelsevenementen en het uitschrijven 
van verslagen, schrikt je niet af.  

• Je hebt inzicht in de job als spin in het web 
van een non profit organisatie.  

• Je kan discreet omgaan met confidentiële 
informatie.  

• Je bent oplossingsgericht en denkt graag 
mee over het verbeteren van administratieve 
taken en processen.  

 

Kennis en inzicht: 

• Je werkt vlot met pc (Office-pakket). 

• Je bent administratief zeer sterk en werkt accuraat en gestructureerd. 

• Je werkt zelfstandig en kan goed prioriteiten stellen. 

• Je bent zowel organisatorisch sterk als flexibel in de uitvoering. 

• Je bent vriendelijk en gemotiveerd om te leren en te groeien. 

Je bezit daarom volgende kwaliteiten: 

mailto:vacatures@krasjeugdwerk.be

