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 onze regio Brugge Binnenstad & Sijsele te versterken, zijn we op zoek naar een …

BEGELEIDER (WONEN)

VOLTIJDS CONTRACT (30 UUR) - BEPAALDE DUUR (1 JAAR)
REGIO BRUGGE BINNENSTAD
REGIO BRUGGE BINNENSTAD & SIJSELE...
Samen met je collega’s uit de regio ‘Brugge Binnenstad en Sijsele’ bouw je mee aan een regio waar wonen en
dagbesteding voor onze cliënten in de samenleving en buurt ingebed zijn. Je komt terecht in een enthousiast
team!

WE BIEDEN JOU...

✓ een voltijdse functie (30 uur).
✓ Een arbeidsovereenkomst voor bediende, met een loonbarema conform het PC 319.01.
✓ een contract bepaalde duur van 01/01/2019 tot en met 31/12/2019, met perspectief op onbepaalde
duur.
✓ een goede verloning. Je hebt recht op premies voor slapende nachten, zaterdag- en zondagprestaties.
✓ 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...
✓ 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 toffe ploeg collega’s die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken.
✓ 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

✓ Je neemt taken op als voornamelijk woonbegeleider.
✓ Je biedt cliënten de ondersteuning op maat, rekening houdend met hun mogelijkheden en talenten.
✓ Je denkt met een kritische blik mee hoe we als team telkens op een goede manier kunnen inspelen op
de vragen en noden van onze cliënten.
✓ Je werkt in nauwe dialoog met andere betrokken (zorg)partners.
✓ Je doet aan netwerking en samenwerking in de buurt. Je coacht en ondersteunt vrijwilligers.
✓ Samen met je team ben je mee verantwoordelijk voor de goede werking van de regio. Taken als
communicatie, logistiek & infrastructuur, efficiënt omgaan met middelen, administratie… horen daar
ook bij.

ALGEMEEN PROFIEL
We hechten veel belang aan wie je bent:
✓ Je gaat op een professionele manier om met onvoorziene situaties of conflicten.
✓ Je werkt nauw samen met je collega’s: Je overlegt met je collega’s en je staat open voor hun
feedback. Je kan ook zelf op een constructieve manier feedback geven.
✓ Je bent in staat om mee te denken met het team, en onze visie verder mee te helpen uitbouwen.
✓ Je durft je eigen functioneren in vraag te stellen.

SPECIFIEK PROFIEL

✓ Heb je een diploma in de menswetenschappelijke richting? En/of… heb je ervaring in de zorgsector?
Of… je denkt dat je (zonder dit diploma) tóch de geschikte kandidaat bent? Aarzel dan niet om te
solliciteren!
✓ Je bent bereid te werken binnen een flexibel uurrooster. Dit betekent zowel avond- als weekendwerk
en indien nodig mogelijks een slapende nachtdienst.
✓ Je beschikt over een rijbewijs B.
✓ Je beschikt over een recent bewijs van goed gedrag en zeden.

MEER INFORMATIE?
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Tine Hatse, coördinator regio Brugge Binnenstad-Sijsele
(050/341341 en tine.hatse@oranje.be).

INTERESSE?
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je achtergrond. Stuur ons ten
laatste tegen 8 december 2018, je sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be.

VERMELD DE FUNCTIE WAARVOOR JE SOLLICITEERT.

