ORANJE zkt TALENT
Zin om samen te bouwen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats
vindt? In Oranje staat onze dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen centraal.
Oranje heeft een 20-tal zelfsturende teams. Ieder team bouwt aan zijn eigen doelstellingen en legt
verbindingen met andere teams binnen en buiten Oranje. We werken in vertrouwen en gaan voortdurend in
dialoog.
Teamleden, elk met zijn talenten en competenties, vullen elkaar aan. Wederzijdse flexibiliteit zorgt voor een
sterke klantgerichtheid én voor een goede combinatie werk/gezin.
Wil je blijven groeien in je job? Tof! Want Oranje moedigt dit aan. Word jij één van onze collega’s? Onze ploeg
bestaat nu uit 160 professionele medewerkers en 400 vrijwilligers.
We zijn actief op het vlak van wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, jeugdwerk, vorming en
ambulante ondersteuning in de regio Noord West-Vlaanderen en het Meetjesland.
Om ons team van Hotel O’mer te versterken, zijn we op zoek naar een…

Coördinator Hotel O’mer
M/V/X

HALFTIJDS (AANTAL UREN BESPREEKBAAR)
ONBEPAALDE DUUR - REGIO BLANKENBERGE
HOTEL O’MER...
is een hotel voor mensen met en zonder beperking. Vakantiegangers logeren in het hotel en gaan samen met
begeleiding op uitstap. In Hotel O'mer werk je in een dynamisch en creatief team!

WE BIEDEN JOU
✓
✓
✓
✓
✓

een halftijds contract van onbepaalde duur. Het aantal uren is bespreekbaar.
een goede verloning, gebaseerd op de sectorale barema’s, diploma en ervaring.
een flexibele job met een grote regelruimte.
een toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken.
een dynamische werkomgeving met heel wat mogelijkheden voor professionele
ontplooiing. Via jobrotatie kan je doorgroeien in de organisatie. Oranje investeert in
zelfontwikkeling door coaching, vorming, opleiding…

✓ een boeiende opdracht met ruimte voor initiatief. Je wordt aangemoedigd om je
eigen accent toe te voegen aan de werking. We staan open voor je voorstellen en
suggesties.
✓ een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed is in onze dagelijkse werking. Als
werknemer kan je voor privédoeleinden gebruik maken van onze infrastructuur.

JOUW OPDRACHT
✓ Samen met je collega-coördinator neem je samen de verantwoordelijkheid over Hotel O’mer. Samen
zorg je voor het operationele beheer van het hotel.
✓ Je werkt samen met je collega-coördinator een toekomstvisie en strategisch plan uit voor Hotel
O’mer. Je ondersteunt het team, zodat zij naar de verwachte resultaten kunnen toewerken.
✓ Je begeleidt en ondersteunt het team in het ontwikkelen en organiseren van een innovatieve
vakantiewerking.
✓ Je werkt het administratieve, logistieke en organisatorische beleid uit van Hotel O’mer. Samen met
het team laat je dit beleid tot uitvoering komen.
✓ Je bent verantwoordelijk voor het marketingbeleid van Hotel O’mer. Je zet in op de juiste
communicatiekanalen om tot een grotere bekendmaking te komen van Hotel O’mer, bij de juiste
doelgroepen.

ALGEMEEN PROFIEL
✓ Klantgerichtheid is één van jouw basiscompetenties die tot uiting komt in jouw manier van werken.
✓ Je hebt een grote interesse in zowel het hotelwezen als de zorgsector.
✓ Je ziet Hotel O’mer in het grotere geheel en behoudt overzicht op zowel de ganse organisatie van vzw
Oranje, de sociale en toeristische sector.
✓ In het uitschrijven van het administratieve, logistieke en organisatorische beleid, maak je de
combinatie van zorg en commercieel denken.
✓ Je kan medewerkers motiveren en coachen, de zelfsturende principes indachtig. Je durft daarbij
kader te scheppen, bewaart overzicht, stelt duidelijke prioriteiten en durft beslissingen nemen.
✓ Je werkt zelfstandig, maar roept tijdig hulp in, raadpleegt collega’s en informeert. Je staat open voor
feedback om jezelf professioneel verder te ontwikkelen.

SPECIFIEK PROFIEL

✓ Wij bieden je een halftijdse functie (aantal uren bespreekbaar) met contract van onbepaalde duur.
De verloning is gebaseerd op de sectorale barema’s en evolueert mee met de groeiende
verantwoordelijkheid.
✓ Je beschikt minimum over een bachelordiploma en minimum 5 jaar relevante ervaring.
✓ Ervaring binnen de zorgsector, marketing en/of toerisme is een pluspunt.
✓ Je beschikt over een rijbewijs B en een bewijs van goed gedrag en zeden.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Peter Meeus, operationeel directeur
(peter.meeus@oranje.be of 0495 53 29 75)

INTERESSE?

Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Stuur ons ten laatste tegen 26/8/2018, je
sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be.
Vermeld de functie waarvoor je solliciteert.

