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 KSA Nationaal vzw voor de     
  werking van KSA Antwerpen-Brabant 

 

 
KSA is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf zes jaar. We stellen ons tot doel op 

plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep 
kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens 

de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren 
verantwoordelijkheden te dragen. 

 

De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, administratieve 
omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te 
geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid 
en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen 
op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor 

te leven en uit te dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding. 
 

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer 
kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging. 

 
 

 

Taakomschrijving: 

Als pedagogisch beroepskracht bij KSA Antwerpen-Brabant sta je in voor de ondersteuning van de plaatselijke 
groepen en vrijwilligers. Plaatselijke groepen vormen het zwaartepunt van de werking van KSA. De problemen 
waarmee ze worden geconfronteerd binnen en rondom hun groep zijn van zeer uiteenlopende aard, als 
beroepskracht is het jouw taak hen hierin te begeleiden. Je bent ook specifiek verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van de Antwerpse stadsgroepen. 

Je neemt actief deel aan de beleidsvorming door ondersteuning van het pedagogisch beleidsorgaan 
(Brantpunt) en deelname aan diverse werkgroepen op provinciaal en nationaal niveau. Je streeft samen met de 
vrijwilligers en collega’s naar een verbetering van de werking.  

Daarnaast organiseer je samen met vrijwilligers de provinciale initiatieven en vormingen. De coördinatie wordt 
vaak opgenomen door vrijwilligers, waarbij je als beroepskracht instaat voor de professionele ondersteuning. 
Je staat ook in voor een aantal administratieve en praktische taken, eigen aan de werking van het provinciaal 
secretariaat van een jeugdbeweging. 

De provinciale werking van KSA in de provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn sterk met elkaar verweven. 
Je bent tewerkgesteld in het Antwerpse secretariaat, maar je werkt ook minstens één dag per week in het 
Leuvense secretariaat in functie van werkoverleg en vergaderingen. 

Je komt terecht in een team met één directe collega binnen de provinciale werking en maakt deel uit van de 
ploeg van 25 beroepskrachten op Vlaams niveau. 

 



Profiel: 

Je bent jong van geest, in het bezit van minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring in het 
jeugdwerk en je bent bereid een langdurig engagement aan te gaan binnen de organisatie.  

Vaardigheden: 

- Je bent een enthousiaste teamspeler, je kan vlot samenwerken met collega’s en vrijwilligers. 

- Je kan de doelgroep enthousiasmeren en motiveren.  

- Je kunt zelfstandig je werk plannen en ziet snel oplossingen om vooruit te komen, ook bij hoge werkdruk. 

- Je kan organiseren, coördineren en planmatig werken. 

- Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.  

- Je kan vergaderingen voorbereiden, leiden, besluiten formuleren, een agenda bepalen en synthetiseren. 

- Je kan vlot overweg met een computer en zijn toepassingen. 

- Je beschikt over een vlotte pen. 

Attitudes: 

- Je bent stressbestendig en flexibel. 

- Je kan je vinden in de visie van de beweging en je bent bereid deze uit te dragen naar externen. 

- Je houdt ervan om creatieve ideeën om te zetten in realistische projecten die hun doel bereiken. 

Vereisten: 

- Je hebt ervaring in het jeugdwerk. 

- Je beschikt over een rijbewijs B en kunt beschikken over een wagen. 

- Frequent avond– en weekendwerk vormen geen probleem.  
 

 
Wij bieden: 

- Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, onmiddellijke indiensttreding 

- Een jeugdige werksfeer in een dynamische organisatie 

- Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid 

- Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1b - PC 329.01 

- Forfaitaire toekenning van flexdagen (inhaalrust) ikv sectorale flexibiliteit 

- Kansen om via vorming extra expertise op te doen in kader van jouw functie 

- Maaltijdcheques 

- Gratis woon-werkverkeer met de trein 

- Fietsvergoeding 

Vaste plaats van tewerkstelling: KSA Antwerpen vzw, Schoenstraat 15A, 2140 Borgerhout. Minstens één dag 
per week op het Leuvense secretariaat: KSA Brabant vzw, Jozef-II-straat 27, 3000 Leuven. 

 

Sollicitatieprocedure 
Bezorg je motivatiebrief en cv uiterlijk op maandag 23 september 2019 aan Thijs Peeters, voorzitter van de 
selectiecommissie via thijs.peeters@ksa.be.  
  
Uit de binnengekomen brieven selecteren wij een aantal kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek 
op woensdag 2 oktober 2019. Kandidaten krijgen voor het gesprek even de tijd om een schriftelijke proef voor 
te bereiden waarop we tijdens het gesprek terugkomen. 
  
Bijkomende inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Brecht Goerlandt, Nationaal coördinator, op het 
nummer 02 201 15 10.  
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