VRIJETIJDSPUNT VAN
ORANJE ZKT TALENT

HET

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 4
 00 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 Vrijetijdspunt te versterken, zijn we op zoek naar …

2 MEDEWERKERS
VRIJETIJDS TRAJECTBEGELEIDER
M/V/X

1 PARTTIME CONTRACT (±19U)

BEPAALDE DUUR 1 JAAR: 01/10/2018 - 30/09/2019, VERVANGINGSCONTRACT
1 PARTTIME CONTRACT (±19U)

BEPAALDE DUUR 6 MAAND: 01/10/2018 - 30/04/2019, VERVANGINGSCONTRACT

BEIDEN MET ALS WERKINGSGEBIED NOORD-WEST-VLAANDEREN EN MEETJESLAND.
REGIO’S ZIJN ONDERLING TE VERDELEN.

JOUW OPDRACHT

Als vrijetijds trajectbegeleider ben je samen met je andere collega verantwoordelijk voor de individuele
vrijetijds trajectbegeleidingen van ons Vrijetijdspunt. Je gaat aan de slag met de individuele vrijetijds vragen
van (voornamelijk) externe cliënten. Je vertrekt van de noden, wensen en mogelijkheden van de cliënt.
Elk traject is dus uniek: een vijfjarige jongen wil voetballen, een veertigjarige wil zingen…
Als procesbegeleider ondersteun je de zoektocht en de toeleiding naar een passend vrijetijds initiatief. Je legt
hoofdzakelijk de focus op ‘reguliere’ vrijetijdsinitiatieven in de samenleving.
Als trajectbegeleider maak je de brug tussen de cliënt en de vrijetijdsorganisatie. Je ondersteunt de cliënt
door drie tot maximaal vijf maal mee te gaan naar het vrijetijds initiatief van zijn keuze. Is er langdurige of
blijvende ondersteuning nodig, dan leg je contact met andere dienstverleners.

WE BIEDEN JOU

✓ een goede verloning, gebaseerd op de sectorale barema’s, diploma en ervaring met
recht op een maandelijkse premie voor onregelmatige werktijden.
✓ een flexibele job met een grote regelruimte. Avond- en weekendwerk horen
bij de job. Daarnaast krijg je de vrijheid om een groot deel van je job zelf
te organiseren en te plannen.
✓ een ondernemend team van 13 medewerkers. Je kan bij je collega’s en je
leidinggevende steeds terecht voor inhoudelijke en procesmatige coaching.
✓ de kans om Oranje van binnenuit te leren kennen. Via jobrotatie kan je doorgroeien in de organisatie.
Wij bieden heel wat mogelijkheden voor professionele ontplooiing. Oranje investeert in
zelfontwikkeling door coaching, vorming, opleiding,...
✓ een boeiende opdracht met ruimte voor initiatief. 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.

Je werkterrein is ruimer dan je standplaats Brugge. Als trajectbegeleider kan je je vlot verplaatsen in
Noord-West-Vlaanderen en het Meetjesland. Er zijn ook regelmatige verplaatsingen richting Roeselare of Tielt
ifv netwerking met andere organisaties. Voor deze dienstverplaatsingen kan je beroep doen op de (elektrische)
fietsen en het wagenpark van Oranje.

PROFIEL
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Je bent net als wij overtuigd dat vrije tijd een basisrecht is!
Je bent ondernemend en dynamisch. Je legt graag contacten legt buiten onze eigen organisatie.
Je hebt ervaring als procesbegeleider in het ondersteunen van cliënten.
Je bent ondernemend en streeft naar oplossingen.
Je slaagt erin mensen/organisaties te motiveren.
Je bent assertief en kan je standpunt/belang verdedigen.
Je hebt een vlotte en sociale communicatiestijl.
Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende.
Je kan je eigen functioneren bespreken met je collega’s en leidinggevende.
✓ Je beschikt over een rijbewijs B.
✓ Als team omarmen we diversiteit! We proberen binnen ons medewerkersbeleid hier actief op in te
zetten door gelijke kansen te bevorderen. Meer mix binnen ons team juichen we toe. Wie je bent en
wat je kan is belangrijker dan je leeftijd, handicap, geaardheid, geslacht of afkomst.

WIL JE MEER INFO?

Natuurlijk vind je op www.oranje.be en www.vrijetijdspunt.com al heel wat info over de werking van onze
dienst. Heb je specifieke vragen over de vacature, de job inhoud of werking van het Vrijetijdspunt, neem dan
contact op met Dimi Haezebrouck via 0474/56 55 68.

INTERESSE?
Wacht niet langer en laat ons weten waarom je je kandidaat wil stellen voor deze functie. Waar komen je
enthousiasme en motivatie vandaan? Stuur je brief met curriculum vitae ten laatste tegen 11/11/2018 naar
dimi.haezebrouck@oranje.be. Vermeld voor welke van beide functies je solliciteert.

