 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 onze regio Sint-Kruis en Sint-Pieters te versterken, zijn we op zoek naar…

 ADL-ASSISTENT/WOONBEGELEIDER
SINT-KRUIS/SINT-PIETERS- HALFTIJDS (19U) - BEPAALDE DUUR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

ALGEMEEN PROFIEL
We vinden niet enkel je diploma en ervaring belangrijk, maar van even groot belang is
wie je bent.
Je maakt deel uit van een team dat woonondersteuning en ADL-ondersteuning aan
personen met een (fysieke) beperking biedt. Verantwoordelijkheden voor de
dienstverlening worden zoveel mogelijk in het team zelf gelegd. Met andere woorden
proberen we zelfsturend te werken.
Samen met het team en in nauwe dialoog met andere betrokken (zorg)partners
(verpleegkundigen, zorgkundigen, netwerk, …) biedt je ondersteuning aan in het
dagelijkse leven. Communicatie en een goede samenwerking zijn hierin enorm
belangrijk. Je overlegt met collega’s en staat open voor hun kritische kijk en hun
feedback.
Je hebt een warme houding waarin je open staat 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.
In Oranje vinden w
 e het belangrijk dat volgende talenten ontwikkeld worden:
klantgerichtheid, initiatief, zelfontwikkeling integriteit en samenwerken.

SPECIFIEK PROFIEL

Je biedt ondersteuning aan bij het dagelijkse leven van de cliënten, dit wil zeggen het
ondersteunen van verzorgingsmomenten, maaltijden, toiletbezoeken, activiteiten
buitenshuis, ...
Je behaalde een TSO  diploma (leefgroepbegeleider,... ) of een BSO diploma
(verzorgende,...). Ervaring in andere welzijnssectoren dan de gehandicaptensector is
absoluut welkom. Heb je echter niet het gepaste diploma, maar je denkt toch een
geschikte kandidaat te zijn, aarzel dan niet om te solliciteren!
Het is een meerwaarde om op d
 e hoogte te zijn van verzorgende taken. Ook kennis
van hef- en tiltechnieken is een meerwaarde.
Tevens b
 en je bereid om te werken binnen een flexibel uurrooster, dit betekent zowel
nacht-, a
 vond- als weekendwerk.
Je beschikt over 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 tijdelijk (één jaar, tot einde 2018), halftijds contract (19u) met
de bedoeling om zo snel mogelijk te starten.  De verloning is gebaseerd op de
sectorale barema’s.

MEER INFORMATIE?
Voor meer info, neem je contact op met Linde Van Parys, coördinator via 0478 98 02 36
of linde.vanparys@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 15/12/2017 je
sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be.
VERMELD DE FUNCTIE  WAARVOOR JE SOLLICITEERT.

