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 chauffeursteam te versterken tijdens de zomermaanden, zijn we op zoek naar
een…

JOBSTUDENT
VERVOER DAGBESTEDING
REGIO BRUGGE EN SIJSELE - 20U/WEEK - MAAND JULI EN/OF AUGUSTUS -

ALGEMEEN

PROFIEL

We vinden niet enkel je diploma en ervaring belangrijk, maar van even groot belang is
wie je bent.
Je komt terecht in het chauffeursteam van Oranje. Je opdracht bestaat uit het
zelfstandig uitvoeren van een ochtend- en/of een namiddagrit met één van de busjes
van Oranje die cliënten van en naar de dagbesteding brengen.
Je beschikt over een rijbewijs B en je hebt voeling met de doelgroep van Oranje, mensen
met een beperking en/of een sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid. Je rijdt graag in
het verkeer, in dit geval een minibus met rolstoellift met maximum acht passagiers
waarvan mogelijks rolwagengebruikers. Het betreft gesplitste diensten, dit betekent een
rit van (07u30)8u00 tot 10u en van (15u30)16u00-18u00. Dit enkel tijdens weekdagen.

SPECIFIEK

PROFIEL

Je bent integer, enthousiast en je beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
en een open houding.
Je bent stressbestendig en communicatief sterk.
Tijdens het rijden in het verkeer heb je zowel aandacht voor het verkeer als voor je
passagiers. Je kan anticiperen en gepast reageren op onverwachte omstandigheden. Je
bent stipt, betrouwbaar en je kan zelfstandig werken.
Als chauffeur ben je een belangrijke contactpersoon tussen de organisatie en zijn
omgeving en netwerk. Je kan deze rol op een positieve en respectvolle manier invullen.

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 jobstudentcontract van 20u/week voor de maand juli en/of
augustus in het chauffeursteam regio Brugge Binnenstad-Sijsele. De verloning is
gebaseerd op de sectorale barema’s.

MEER

INFORMATIE?

Voor meer info, neem je contact op met Sven Deruyter, Coördinator Brugge-Binnenstad
en Sijsele via mail naar sven.deruyter@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 juni 2018, je
sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be.
VERMELD DE FUNCTIE WAARVOOR JE SOLLICITEERT.

