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 Hotel O’mer te versterken, zijn we dringend op zoek naar een…

POETSKRACHT M/V/X

REGIO BLANKENBERGE
HALFTIJDS ( 19U) - ONBEPAALDE DUUR
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 supertof en dynamisch team. In de loop van 2019 wordt
Hotel O'mer verbouwd en onze werking verhuist tijdelijk naar de regio Brugge Sint-Pieters.

WE BIEDEN...

✓ een vast contract van 19u.
✓ een arbeidsovereenkomst voor bediende, met een loonbarema conform het PC 302.000.
✓ een goede verloning. Je hebt recht op premies voor zaterdag- en zondagprestaties en
woon-werkverkeer.

✓ een goed evenwicht tussen privé en werk. We houden in je uurrooster rekening met jouw
voorkeuren.
✓ een dynamische werkomgeving met heel wat mogelijkheden voor professionele ontplooiing. Via
jobrotatie kan je doorgroeien in de organisatie. Oranje investeert in haar personeel door coaching,
vorming, opleiding...
✓ Je komt in een enthousiast en hecht team terecht, dat jou zelfstandig laat werken en ruimte geeft om
initiatief te nemen.
✓ 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
Als poetskracht ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse hygiëne in Hotel O’mer:
✓ Het opfrissen en onderhouden van de hotelkamers en appartementen.
✓ Het onderhouden van gemeenschappelijke ruimtes.
Je bent bereid om ook in andere diensten in Oranje te willen/kunnen poetsen.

ALGEMEEN PROFIEL
Er zijn voor deze functie geen specifieke diplomavereisten.
Ervaring als poetskracht in de zorgsector en/of hotelwezen is een pluspunt.
We hechten veel belang aan wie je bent:
✓ Je hebt een warme uitstraling en draagt bij tot de vakantiesfeer in hotel O’mer.
✓ Je ziet werk en bent sterk in het plannen en organiseren van je werk. Je kan je planning vlot
aanpassen bij onverwachte situaties.
✓ Je kan zelfstandig werken en neemt de verantwoordelijkheid om je taken af te werken.
✓ Je bent bereid om te werken tijdens de week en in het weekend. We houden daarbij ook rekening
met jouw voorkeuren.

MEER INFORMATIE?

Je kan kennismaken met Oranje en Hotel O’mer door een kijkje te nemen op www.oranje.be en
www.o-mer.be. Voor meer info over deze vacature kan je contact opnemen met Frank Strynck, coördinator
Hotel O’mer (050/41.13.49) of via personeel@oranje.be.

INTERESSE?
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Stuur ons je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor
18/12/2018. Graag via e-mail met leesbevestiging aan personeel@oranje.be. Vermeld ook de functie waarvoor
je solliciteert.

