
 

 
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 Momenteel zoeken we een coördinator voor de wijk 
Merksem én en een coördinator voor de wijk Antwerpen Kiel. 
 
Je hebt interesse in jeugdwerk en de positie van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
situatie en weet hoe je een team moet leiden. Bij jou staan je medewerkers er niet alleen voor. Je geeft 
richting en stuurt aan door regelmatig feedback te geven. Je geeft leiding aan een team van medewerkers, 
stagiaires en vrijwilligers. Beide contracten zijn van onbepaalde duur. 
 
Ga zeker eens kijken op www.krasjeugdwerk.be om ons beter te leren kennen. 
  

Twee vacatures: Coördinator (m/v/x) 
 

• Merksem 30,4 
• Kiel 38u (of 4/5e) 

 Als coördinator van jouw steunpunt coördineer je de dagelijkse 
werking en speel je in op kansen en noden in de wijk. 

 Vanuit een leidinggevende rol, coach en ondersteun je jouw 
medewerkers. 

 Je coördineert de dagelijkse werking (verdeling van taken, 
opmaken van uurroosters e.a.) 

 Je coacht je medewerkers. Je voert individuele gesprekken, volgt 
op en ondersteunt hen waar nodig in hun persoonlijke groei. 

 Je stimuleert de samenwerking binnen het team en bewaakt 
onderlinge afspraken. 

 Je geeft mee vorm aan het beleid en de lange 
termijndoelstellingen van de organisatie en vertaalt dit naar de 
werking en naar een jaarlijks actieplan. 

 Je handelt volgens de visie, missie en procedures van de 
organisatie. 

 Je vertegenwoordigt Kras in externe overlegorganen en 
bouwt een netwerk uit in de buurt. Je gaat 
samenwerkingsverbanden aan om op die manier de impact van 
de werking in de wijk te vergroten. 

 Je springt af en toe bij in de praktijk(begeleiden van 
jeugdwerkactiviteiten) en houdt voeling met het jeugdwerk. 

 

Wat je bij Kras doet 

http://www.krasjeugdwerk.be/


 
 

Wij bieden 
 

 Een uitdagende en gevarieerde job in de social profit in een organisatie waar participatie en overleg 
centraal staat. 

 Een sterk en divers team met veel expertise in de wijk. 

 Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door vorming en individuele coaching. 

 Het contract is van onbepaalde duur. 

 Je staat onder leiding van de directeur. Deze stuurt je aan, coacht en evalueert je. 

 Verloning op barema B1A (PC 329) + maaltijdcheques + forfaitaire onkostenvergoeding, extra ADV-
verlofdagen en leeftijdsverlof, met relevante anciënniteit wordt rekening gehouden. 

 Maaltijdcheques ter waarde van 6€, Fietsvergoeding en/of volledige tussenkomst openbaar vervoer 
voor woon-werkverkeer. 

 Startdatum: zo snel mogelijk/in overleg 

Praktisch 
 

 Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 18 november 2020 naar 
vacatures@krasjeugdwerk.be . 

 De sollicitatiegesprekken gaan vermoedelijk door in de week van 23 november. 

 Indien je een voorkeur hebt voor een steunpunt, vermeld dit dan duidelijk in je brief. 

 Assessments zijn onderdeel van de selectieprocedure. 

 Met vragen mag je steeds bellen met Jacobien Nagel (0483-359883) 
 
 

 
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 kan je vinden in onze missie en kernwaarden. 

 Je hebt een passie voor onze missie en legt 
gemakkelijk contact met mensen uit het werkveld op 
verschillende niveaus (vrijwilligers, partnerorganisaties, 
leerkrachten, collega’s). 

 Je bent een echte netwerker en kan mensen vanuit 
visie meenemen in een verhaal. 

 Je kan een divers team leiden en coachen. 

 Je bent flexibel, open en sterk in plannen en 
organiseren. 

 Je houdt er van mensen te verbinden zowel in je team 
als in de wijk 

 Je bent strategisch, denkt na over verbetering en 
innovatie van je werking en zet dit om in concrete 
stappen. 

 Je legt de lat hoog en werkt doelgericht aan resultaten 
en neemt je team hierin mee. 
 

Over jou 


