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Administratief medewerker 
50% - 80% - contract bepaalde duur  

Onmiddellijke indiensttreding  
 

Jouw opdracht 

Als administratief medewerker voor De Ark Antwerpen en Gent zorg je mee voor een vlotte werking 
van de administratieve dienst. Jij bent een organisatorische duizendpoot en steekt graag je handen 
uit je mouwen.  
Wij zijn een organisatie die volop in verandering is. Je wilt hier graag je schouders mee onder zetten.  
 
Jouw kernopdracht ziet er als volgt uit: 

• Algemeen secretariaatswerk 

• Ondersteuning bij de bewonersadministratie  

• Archivering van documenten 

• Verwerking van onkostenstaten, kilometers, … 
 

Onze organisatie 

De Ark is een kleinschalige leefgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking: 

• Er zijn 3 woonhuizen en 2 dagcentra in Mortsel & Boechout, alsook een woonhuis in Gent. In 
totaal worden hier 42 volwassenen met een beperking onthaald.  

• Elk huis of dagcentrum heeft een vast team van 4 à 6 medewerkers die ondersteund worden 
door een coördinator en een orthopedagoog. De verpleegkundige volgt de medische zaken 
van de onthaalde bewoners op. 

• De administratieve dienst bestaat uit 4 medewerkers en werkt overkoepelend voor de 
vestigingen in Antwerpen en Gent.  

 
Er is een warme familiale en vriendschappelijke sfeer:  

• We werken in kleine groepen (max 9 bewoners) waardoor bewoners, medewerkers, 
vrijwilligers, familie en buren zich hier thuis voelen.  

• Tijdens gemeenschapsmomenten komt iedereen samen om het leven te vieren en lief en leed 
met elkaar te delen, bv Pasen, opendeurdag, inspiratie-avonden, ...  

Je houdt van persoonlijk contact? Een warme familiale sfeer? 
Wees thuis op je werk als administratief medewerker! 
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• We maken deel uit van een internationaal netwerk van Arkgemeenschappen. Door 
uitwisseling, vorming en wederzijdse bezoekjes voel je je deel van een wereldwijde grote 
familie. 

 
“Ik kwam vroeger mee met mijn oma naar feestjes toen die nog directrice van De Ark was. Ik hou van 
de huiselijke sfeer en heb toffe flexibele collega’s. Dit werk past bij mij omdat de mensen met een 
beperking er op de eerste plaats als mensen worden gezien en ik veel van hen kan leren. De Ark is ook 
een beetje mijn thuis, ik mag er mezelf zijn.” – Katrijn (zie foto) 

 
“Ik blijf werken in De Ark omdat die mensen met een beperking me niet loslaten. Ik kan er steeds 
nieuwe dingen ontdekken en zien dat de vooroordelen die mensen hebben ten aanzien van mensen 
met een beperking niet kloppen. Het blijft voor mij een mooie boeiende wereld.” – Geert (werkt al 25 
jaar als begeleider) 
 
Competenties 

Jouw basishouding stemt overeen met de visie en waarden van De Ark: mensen ondersteunen door 
hen met anderen te verbinden.  
Je bent sociaalvaardig, discreet en nauwkeurig.   
 
 
Daarnaast heb je:  

- een diploma hoger secundair onderwijs in een administratieve richting. Ervaring in de sociale 
sector is een pluspunt; Zij-instromers ook toegelaten. 

- kennis van de courante Office 365 toepassingen (Outlook, Word, Excel, PPT, OneDrive). 
 
Wij bieden 

• Deeltijds contract (50% - 80%) voor bepaalde duur tem 30 september 2023 

• Bij voorkeur onmiddellijke indiensttreding 

• Plaats van tewerkstelling: De Ark Antwerpen, Groenstraat 46, 2640 Mortsel 

• Vergoeding woon-werkverkeer volgens de paritaire afspraken 

• Verloning naar (relevant) diploma en functie volgens de barema’s van PC 319.01 

Grijp je kans en solliciteer vandaag nog! 

Mail je CV en motivatiebrief voor 5 februari 2023 naar info@arkantwerpen.be met vermelding van: 
sollicitatie ADMINISTRATIEF MDW. Kennismakingsgesprekken worden in overleg gepland.  
 
  

https://www.som.be/sites/default/files/2021-09/Barema319.01-2021.10.pdf
mailto:info@arkantwerpen.be

