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Goesting in een uitdagende leidinggevende job?  

Mozaïek zoekt een enthousiaste coördinator voor de dagondersteuning.  

Je  opdracht is uitdagend en gevarieerd:  

• Je bouwt en coördineert met een groot team zinvolle dagondersteuning uit voor personen met 
een beperking. 

• Je neemt verantwoordelijkheid en zorg op voor het goed functioneren van de medewerkers in de 
dagondersteuning. 

• Je coacht dagbestedingsteams op een deskundige  manier. 

• Je neemt verantwoordelijkheid en zorg op voor personele, financiële, materiële en 
infrastructurele middelen. 

• Je werkt mee aan het strategisch en inhoudelijk beleid van de voorziening. 

• Je draagt de visie van de organisatie uit. 
 
De pluspunten in jouw profiel: 

• Je beschikt minstens over een bachelorsdiploma in menswetenschappelijke richting. 

• Je hebt ervaring in de sector. 

• Je werkt vanuit een coachende, participatieve en constructieve attitude. 

• Je hebt een flexibele leiderschapsstijl. 

• Je kan organiseren.  

• Je werkt methodisch en planmatig. 

• Je bent verbindend ingesteld. 

• Je beschikt over sterke communicatieve en sociale vaardigheden. 
 
Wij bieden jou: 

• een deeltijds contract (0.8PE of 30,4 uren)  

• contract van onbepaalde duur 

• vast uurrooster  

• aangepaste verloning volgens barema 

• de kans om je leiderschapsstijl verder te ontplooien  

• fijne collega’s en een leerrijke, boeiende werkomgeving. 
 

Verwachte datum van in dienst treden:  zo snel mogelijk 

 

Hoe solliciteren?   

Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan Mevr. Kris Kerrinckx, pedagogisch directeur of per e-mail 
naar info@dc-mozaiek.be. We verwachten de sollicitatiebrieven ten laatste 24 september 2021. 
Voor meer info over Mozaïek VZW: http://www.dc-mozaiek.be.  
Bijkomende informatie rond deze functie kan je steeds verkrijgen bij Kris Kerrinckx of bij Katty De Clercq, 
coördinator dagondersteuning.  
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