WE HEBBEN JE INPUT NODIG!
vzw Oranje speelt in op vragen en noden van mensen met een beperking en hun omgeving. We zijn
actief op het vlak van wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, jeugdwerk, vorming en
ambulante ondersteuning. ORANJE vormt een netwerk van tientallen diensten in de regio noord
West-Vlaanderen en het Meetjesland.
Onze 130 medewerkers en meer dan 400 vrijwilligers delen hetzelfde professionele doel: samen
bouwen aan een ontvankelijke en rechtvaardige samenleving, waar elke persoon met een beperking
een waardige plaats kan vinden.
Om ons VRIJETIJDSPUNT te versterken, zijn we in op zoek naar een …

MEDEWERKER
VRIJE TIJD

BRUGGE - 4/5DE CONTRACT (UITBREIDING MOGELIJK)
BEPAALDE DUUR TOT 31/12/2018
(MET MOGELIJKHEID TOT VERDERZETTING IN CONTRACT  ONBEPAALDE DUUR)
Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige
plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. We gaan in
dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving. Oranje is een open en
toegankelijke organisatie: we vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een
antwoord te geven op die vragen investeren we in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt.
Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig.

ONBEPERKT SAMENLEVEN

Oranje maakt deel uit van de samenleving en ziet dat die bruist van talent. Samen willen we al deze
talenten kansen geven en met elkaar verbinden. Oranje legt verbindingen tussen de samenleving en
personen met een (vermoeden van) beperking door in te zetten op samenwerking, sensibilisering,
vorming en intensieve ondersteuningstrajecten. Deze verbindingen zorgen ervoor dat iedereen op
z'n eigen manier kan participeren en iets kan betekenen in de samenleving. Oranje gelooft in dit
onbeperkt samenleven.

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING

Oranje investeert in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt én investeert in gespecialiseerde
zorg waar nodig. In de praktijk zet Oranje in op sociaal ondernemerschap. Dit is onder andere het
sterker maken van buurtnetwerken, samenwerkingen realiseren binnen en buiten de non-profit en
inzetten op alternatieve financieringsvormen. Daarnaast engageert Oranje zich voor het
optimaliseren van ons bestaande dienstverleningsaanbod en het investeren in nieuwe projecten.

JOUW OPDRACHT
Je komt terecht in een gemotiveerd en gedreven team met medewerkers met een divers profiel. Het
Vrijetijdspunt streeft de volgende doelstellingen na:
●
●
●
●

De uitbouw van een waardevol inclusief en doelgroepspecifiek vrijetijdsaanbod
Individuele vrijetijds trajectbemiddeling
Vorming, sensibilisering en ondersteuning van het vrijetijds veld
Beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging

Als medewerker VRIJETIJDSPUNT ben je samen met je twee collega’s verantwoordelijk voor de
uitbouw van het vrijetijdsaanbod. In je opdracht leg jij de focus op jeugdwerk & ontmoeting. Hier in
hanteer je de methodiek van autonoom vrijwilligerswerk.

JEUGDWERK
Het vrijetijdspunt organiseert vier jeugdbewegingen. Je krijgt de verantwoordelijkheid de
vrijwilligerswerkingen te ondersteunen. Hiernaast help je je speelpleincollega bij het verder
uitwerken van de speelpleinwerkingen.

ONTMOETING
Je ondersteunt drie vrijetijdswerkingen voor (jong)volwassenen met een beperking. Deze
werkingen worden gedragen door vaste vrijwilligers.

AUTONOOM VRIJWILLIGERSWERK

Als eindverantwoordelijke van de vrijetijdswerkingen is het jouw taak om de nodige
processen te ondersteunen zodat de vrijwilligersploegen als zelfsturende teams hun eigen
werking verder uitbouwen. Dit doe je door een team van vaste kernvrijwilligers efficiënt te
coachen. Als procesbegeleider blijf je zoveel als mogelijk buiten het operationele mandaat
van de vrijwilligers. Je slaagt er in als coach om compromissen op te zoeken en toe te
werken naar de strategische doelstellingen van het Vrijetijdspunt.

JOUW PROFIEL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt de mogelijkheid om vrijetijdsactiviteiten op maat uit te werken en in de praktijk uit
te voeren. Je probeert in te spelen op de noden die je detecteert.
Je hebt ervaring met het ondersteunen en coachen van vrijwilligers.
Je bent ondernemend en streeft naar oplossingen.
Je slaagt erin om mensen te motiveren.
Je bent assertief en kunt je standpunt/belang beargumenteerd verdedigen.
Je hebt ervaring in het begeleiden van overlegfora.
Je slaagt erin om voeling te houden met een jeugdig publiek.
Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met de leidinggevende.
Je kan je kwetsbaar opstellen en je eigen functioneren bespreken met je collega’s en
leidinggevende.

ALGEMENE VOORWAARDEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Minimaal bachelor in menswetenschappelijke, sociale… richting.
Relevante ervaring binnen het jeugdwerk of sociaal werk.
Beschikken over een attest ‘Instructeur in het jeugdwerk’ is een meerwaarde.
Relevante ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen.
Je beschikt over een rijbewijs B en over een eigen wagen.
Recent bewijs van goed gedrag en zeden.

WE BIEDEN
Je wordt deel van een dynamische organisatie wiens aanbod ook mee gestuurd wordt door de
vragen en noden uit de omgeving. Werken binnen Oranje is dus niet zomaar een job van 9 tot 5,
maar het is meebouwen aan een maatschappij waar mensen met een (vermoeden van)beperking
ook hun plaats krijgen. De opdracht vraagt veel van onze medewerkers. Daarom willen we voor hen
ook voldoende zorg dragen.
Je komt terecht in een team dat klaar staat om aan de slag te gaan met al je vragen, twijfels,
onzekerheden, tekorten… Bovendien krijgt elke medewerker een inhoudelijke en procesmatige
coaching door de leidinggevende. De boeiende en complexe opdracht wordt dus voldoende
geflankeerd door een trajectmatig personeelsbeleid.
We bieden je een 4/5de contract van bepaalde duur tot en met 31/12/2018 aan. Verlenging van dit
contract  is een mogelijkheid, afhankelijk van projectmiddelen en wijziging in subsidies. De verloning
is gebaseerd op de sectorale barema’s, diploma en ervaring.
Je standplaats is Brugge. Het werkterrein omvat ook vrijetijdswerkingen in groot Brugge. Voor
verplaatsingen kan beroep gedaan worden op het wagenpark van Oranje.
Avond- en weekendwerk horen structureel bij de job, maar daarnaast krijg je de vrijheid om een
groot deel van je job zelf te organiseren en te plannen.

MEER INFORMATIE
Raadpleeg in elk geval onze website www.oranje.be en www.vrijetijdspunt.com. Zo maak je kennis
met onze eigen kijk op organisatie en dienstverlening.
Indien er onduidelijkheden zijn omtrent de vacature, job inhoud of werking van het vrijetijdspunt,
contacteer Katelijne Risteyn, via 0473/57 57 14.

INTERESSE
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons meer over je brede achtergrond.
Stuur ons voor 14/01/2018 een sollicitatiebrief en een curriculum vitae. Graag via e-mail met
leesbevestiging aan personeel@oranje.be. Vermeld de functie waarvoor je solliciteert.

