VACATURE ORANJE VZW
Onze 130 medewerkers en meer dan 400 vrijwilligers delen hetzelfde professionele doel:
samen bouwen 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.
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 het team van Brugge-Binnenstad en Sijsele te versterken, zijn we op zoek naar…

BEGELEID(ST)ER
COMBINATIE WONEN & DAGBESTEDING
REGIO BRUGGE BINNENSTAD-SIJSELE
CONTRACT ⅘ ONBEPAALDE DUUR
ALGEMEEN

PROFIEL

We vinden niet enkel je diploma en ervaring belangrijk, maar van even groot belang is
wie je bent.
✓ Je hebt goesting om als bruggenbouwer tussen dagbesteding en wonen aan
de slag te gaan. Je neemt zowel taken op als woon- en als dagbesteding
begeleider.
✓ Je hebt een warme houding tov iedere cliënt en zijn/haar netwerk. Je hebt
respect voor hun eigenheid en luistert naar hun noden. Je vertrekt vanuit de
cliënten en hun mogelijkheden om hen ondersteuning op maat aan te bieden. Je
gaat op een professionele manier om met onvoorziene situaties of conflicten.
✓ Samen denken en samen doen is binnen het team cruciaal. Communicatie en
een goede samenwerking is enorm belangrijk. Je overlegt met collega’s, staat
open voor hun kritische kijk en hun feedback. Je durft ook je eigen functioneren
in vraag te stellen en te bespreken.
✓ Initiatief nemen, activiteiten uitbouwen en organiseren, administratie correct
opvolgen en efficiënt omgaan met middelen zijn eigenschappen die jou
kenmerken.
✓ 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 bent dus in
staat om mee te denken met het team, en onze visie verder mee te helpen
uitbouwen.
✓ Je doet aan netwerking en samenwerking in de buurt en kan vrijwilligers

coachen en ondersteunen.
Tevens ben je bereid om te werken met een flexibel uurrooster, dit betekent zowel
avond- als weekendwerk.
Je beschikt over een rijbewijs B en een recent bewijs van goed gedrag en zeden.

WE

BIEDEN

Als je je graag laat inspireren en stimuleren door een dynamische werkomgeving,
als je houdt van professionele uitdagingen en ruimte voor eigen initiatief en
creativiteit, zal je bij Oranje ruimschoots aan je trekken komen!
We bieden je een ⅘ contract voor onbepaalde duur vanaf 1/06/2018 in het team
regio Brugge Binnenstad-Sijsele. De verloning is gebaseerd op de sectorale
barema’s.

MEER

INFORMATIE?

Voor meer info, neem je contact op met Evelien De Craene, coördinator regio Brugge
Binnenstad-Sijsele (050/341341 en evelien.decraene@oranje.be).

INTERESSE?

Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je
achtergrond. Stuur ons vandaag nog, maar ten laatste tegen 4/05/2018, je
sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be.
VERMELD DE FUNCTIE WAARVOOR JE SOLLICITEERT.

