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Wil jij onze droom mee verwezenlijken? 

 

Elke dag een nieuw verhaal voor personen met een beperking. 

Wij zoeken dus een creatief organisatietalent. 
 

Dagondersteuning in Mozaïek is gebaseerd op 3 pijlers: arbeid (omdat werken zin heeft en zin geeft) – zorg voor mensen 

met bijzondere ondersteuningsvragen – en een breed variabel aanbod van activiteiten. Om die laatste pijler verder uit te 

bouwen zijn we op zoek naar een coördinator dagondersteuning: iemand die creatief en innovatief is, die graag mensen en 

afdelingen verbindt, die in en out the box van Mozaïek denkt.  

En vooral: iemand die gelooft in de kracht van mensen, in de kracht van samen doen en samen zijn.  

− Je neemt verantwoordelijkheid en zorg op voor het goed functioneren van individuele medewerkers inzake hun 

leren en presteren, samenwerken en welbevinden. Je enthousiasmeert en coacht het team.  

− 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. 

− Je werkt graag met mensen en je hebt een coachende, participatieve en constructieve attitude. Je bent empathisch. 

− Je gaat graag contacten aan met externe personen en bedrijven. 

− Je beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden – zowel mondeling als schriftelijk. 

− Je beschikt over sterke organisatorische en planmatige vaardigheden. 

− Je werkt graag in een organisatie voor personen met een beperking.  

We bieden je:  

− Minimaal deeltijds contract (0,8 PE) 

− Een contract voor onbepaalde duur en een aangepaste verloning volgens barema.  

− De kans om mee de dagondersteuning in Mozaïek vorm te geven, waar je je creativiteit en sociaal engagement volop 

in kan zetten, met fijne collega’s, in een leerrijke, boeiende werkomgeving. 

− Ondersteuning door je leidinggevenden en het team dagondersteuning.  

− Mogelijkheden om je leiderschapsstijl verder te ontplooien  

Je komt zo snel mogelijk in dienst. 

 

Hoe solliciteer je?  

Je stuurt een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar info@dc-mozaiek.be. De sollicitatiebrieven dienen ten laatste op 15 
januari in ons bezit te zijn.  
 
Wil je bijkomende informatie over deze functie, dan kan je terecht bij Kris Kerrinckx, pedagogisch directeur. 

kris.kerrinckx@dc-mozaiek.be  

Meer info over Mozaïek vzw vind je op: http://www.dc-mozaiek.be/ 
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