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 dienst Focus-Brugge te versterken, zijn we op zoek naar een…

ADL-ASSISTENT / WOONBEGELEIDER
HALFTIJDS (26U) - ONBEPAALDE DUUR
SINT-KRUIS & SINT-PIETERS BRUGGE
FOCUS-BRUGGE...
is een dienst in Sint-Kruis en Sint-Pieters Brugge die ondersteuning biedt aan personen met een (fysieke)
beperking. Je komt terecht in een flexibel team dat samen gaat voor kwaliteitsvolle ADL- en
woonondersteuning.

WE BIEDEN JOU...
✓ een flexibele job. Een arbeidsovereenkomst voor bediende met een loonbarema conform het PC
319.01.
✓ een halftijds contract (26 uur), onbepaalde duur.
✓ een goede verloning. Je hebt recht op premies voor nachtwerk, zaterdag- en zondagprestaties en
woon-werkverkeer.
✓ een goed evenwicht tussen privé en werk. We houden in je uurrooster rekening met jouw
voorkeuren. Samen met je collega’s kom je tot een uurrooster dat voor iedereen haalbaar is.
✓ 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...
✓ Je komt in een hecht team terecht, dat jou zelfstandig laat werken en ruimte geeft om initiatief te
nemen.
✓ een toffe ploeg collega’s/coördinatoren 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 & wagenpark.

JOUW OPDRACHT
✓ Je biedt ondersteuning aan in het dagelijkse leven van de cliënten. Je ondersteunt de
verzorgingsmomenten, maaltijden, toiletbezoeken, activiteiten buitenshuis…
✓ Je werkt in nauwe dialoog met andere betrokken (zorg)partners (mobiele begeleiders,
verpleegkundigen, zorgkundigen, netwerk…).
✓ Je volgt cliëntdossiers op in functie van de ADL-ondersteuning.
✓ Samen met je team ben je mee verantwoordelijk voor de goede werking van Focus-Brugge. Taken als
vrijwilligers- en buurtwerk, communicatie, logistiek en administratie horen daar ook bij.

ALGEMEEN PROFIEL
We hechten veel belang aan wie je bent:
✓ Je staat open voor de individuele vragen van de cliënt. Respect voor de eigenheid van cliënten en
hun leefsituatie is cruciaal.
✓ Je gaat op een professionele manier om met onvoorziene situaties of conflicten.
✓ Je werkt nauw samen met je collega’s. Je overlegt en staat open voor hun kritische kijk en hun
feedback.

SPECIFIEK PROFIEL
✓ Heb je een TSO-diploma (leefgroepbegeleider...) of een BSO-diploma (verzorgende...)?
En/of... heb je ervaring in de verzorging, een leefgroepenwerking...?
Of… je denkt dat je (zonder dit diploma) tóch de geschikte kandidaat bent? Aarzel dan niet om te
solliciteren!
✓ Kennis van hef- en tiltechnieken is een meerwaarde.
✓ Je bent bereid om te werken binnen een flexibel uurrooster. Je werkt met plezier zowel in de week
als in het week, overdag, ‘s avonds of ‘s nachts.
✓ Je beschikt over een recent bewijs van goed gedrag en zeden.

MEER INFORMATIE?
Je kan kennismaken met Oranje en Focus-Brugge door een kijkje te nemen op www.oranje.be. Of je kan
contact opnemen met Christine Janssens, coördinator Focus-Brugge (Christine.janssens@oranje.be of 0472/
423792).

MAAK JIJ STRAKS DEEL UIT VAN ONS TEAM?
Stuur ons een mailtje met je motivatie en je CV naar personeel@oranje.be voor maandag 28 januari. Vermeld
de functie waarvoor je solliciteert.

