
 

 
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  zijn we op zoek naar een coördinator (interim), voor het team Borgerhout.  Het gaat om een 
vervangingscontract (wegens ziekte). We zoeken iemand die zich snel kan inwerken en minimaal twee jaar 
ervaring heeft met coachend leidinggeven. Je geeft, samen met je collega coördinator leiding aan een team 
van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. 
 
Ga zeker eens kijken op www.krasjeugdwerk.be om ons beter te leren kennen.  
  

ZOEKT EEN COÖRDINATOR (M/V/X)  

(30,4U) TIJDELIJKE VERVANGING  
Steunpunt Borgerhout 

 

 Samen met je collega coördinator coördineer je de dagelijkse 
werking en speel je in op kansen en noden in de wijk.  

 Je begeleidt, ondersteunt en stuurt, in overleg met je collega 
coördinator, een team van jeugdwerkers aan.  

 Individuele coaching van de jeugdwerkers is een belangrijk deel 
van je opdracht. 

 Je voorziet mee het logistiek beheer van de werking (aankopen, 
gebouwen-en infrastructuuronderhoud). 

 Je bent mee verantwoordelijk voor de financiële administratie 
van het steunpunt. 

 Je neemt deel aan het coördinatorenoverleg.  

 Je verzorgt en bewaakt mee de interne communicatie naar het 
coördinatorenteam/directie en omgekeerd. 

 Je springt af en toe bij in de praktijk (begeleiden van 
jeugdwerkactiviteiten)   

 Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van je 
collega coördinator en het team. 

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 team met veel expertise in de wijk Borgerhout. 

 Een vervangingscontract. 

 Werkuren in overleg, weekenden en avondwerk. 

 Je werkt samen met je collega coördinator en staat onder leiding van de directeur. Deze stuurt je aan, 
coacht en evalueert je. 

 Verloning op barema B1b (PC 329) + maaltijdcheques + forfaitaire onkostenvergoeding, extra ADV-
verlofdagen en leeftijdsverlof, met relevante anciënniteit wordt rekening gehouden. 

 Startdatum: zo snel mogelijk 

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.  
• Assessments zijn onderdeel van de selectieprocedure. 
• Met vragen mag je steeds bellen Lore Kustermans (0484 7899033) of 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 jeugdwerkers aansturen en coachen met het oog op 
groei en ontwikkeling en het realiseren van de opdracht van 
je team. 

• Je kan goed feedback geven en ontvangen en kan 
gemakkelijk en effectief omgaan met een diversiteit aan 
mensen. 

• Je bent een teamplayer en kan medewerkers in 
teamverband laten werken aan een gemeenschappelijk 
doel. 

• Je denkt creatief en vernieuwend en kunt ook anderen 
hiertoe aanzetten. 

• Je kunt structuur aanbrengen en bent administratief en 
organisatorisch sterk. 

• Je bent gebeten door maatschappelijk onrecht, kan dit 
uitdragen en wil daar vanuit een basiswerking wat aan 
doen. 

• Je kan inspelen op veranderende vragen van je team en 
van de kinderen en jongeren in een maatschappelijk 
kwetsbare situatie. 

• Je hebt twee jaar relevante ervaring in een functie als 
leidinggevende. 

Over jou 


