
Oikonde zoekt versterking voor haar beleidscel:

Dit zijn 11 redenen waarom we er zeker van zijn 
dat deze job iets voor jou is!

Overtuig ons via mail: info@oikonde.org We kijken er 
naar uit om je te ontmoeten!

TEAMCOORDINATOR 28,5 uren M/V

samen zelfstandig
Oikonde Mechelen vzw www.oikonde.org

4. Je bent AMBITIEUS in het beha-

len van je doelste
llingen. Je weet 

om te gaan met str
ess en je kan 

multi ta
sken als de beste.

7. Je bent gebeten door 

de KWALITEITsmi-

crobe en steeds op zoek 

naar de beste ondersteu-

ning voor personen met 

een beperking.

8. Je weet dat je een 

SANDWICH niet alleen 

eet, maar dat het ook 

een positi e is binnen een 

organisati e.

10. Je kantoor is aan de rand 

van Lier. Je kan je ecologische 

voetafdruk beperken via het 

openbaar vervoer. 

11. Na het lezen van vorige 

punten giert de adrenaline 
door je lijf en besef je 

‘dit is mijn DROOMJOB’. 
Je loonbarema is K5 

volgens PC 319.

9. Je hebt 
nood aan 
professionele 
uitdagingen in 
een omgeving in BEWEGING. Veran-dering zit in je genen. Bovendien werkt je enthousiasme aanste-kelijk bij je collega’s.

1. NETWERKEN is je tweede 

natuur. Je naamkaartje moet 

regelmati g bijgedrukt worden.

6. Kriti sch naar jezelf 

kijken, openheid voor 

andere meningen, 

een visie vormen en 

uitschrijven, CREATIEF 

oplossingen zoe-

ken, dat is je op 

het lijf g
eschre-

ven.

5. Je bent gedreven in het COACHEN van 

medewerkers en je geeft  hen veel ver-

trouwen. Gedeeld leiderschap is 
evident.

2. Je bent een geboren 
LEIDINGGEVENDE. Als kind 

speelde je al de baas en in de 

jeugdbeweging regelde je het 

kamp. Knopen doorhak-
ken en een vergadering 
structureren gaat 
vanzelf.

3. Jij mag het steeds weer in plenum gaan uitleggen na het werken in kleine groepen omwille van 
je 

COMMUNICATIETALENT. Maar je 
weet ook ‘spreken is zilver, zwijgen 
is goud’.

samen zelfstandig


