O’zon is de autonome mobiele en ambulante dienst van Oranje ontstaan uit de
samensmelting van Vamos en Oikonde. O’zon speelt in op de vragen en noden van
(jong) volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun omgeving. Ons
doel is hen te helpen om hun levenskwaliteit te behouden of te verbeteren .Hiervoor
gaan we actief aan de slag met onze doelgroep.

We gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving.
O’zon is een open en toegankelijke dienst: 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 O’zon deel van uitmaakt. Daarnaast investeert O’zon in
gespecialiseerde zorg waar nodig.
Om onze regio Noord-West Vlaanderen  te versterken, zijn we op zoek naar…

1 WOONCOACH
FULLTIME - ONBEPAALDE DUUR -

ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING
ALGEMEEN

PROFIEL

We vinden niet enkel je diploma en ervaring belangrijk, maar van even groot belang
is wie je bent. Je behaalde een A1/A2 diploma in menswetenschappelijke richting.
Ervaring in andere welzijnssectoren dan de gehandicaptensector zijn absoluut
welkom, bijvoorbeeld ervaring vanuit de bijzondere jeugdzorg kan absoluut een
meerwaarde betekenen. Het is onnodig te solliciteren indien je dergelijk diploma niet
hebt aangezien wij met subsidiekaders werken.
Je hebt een warme houding tov iedere cliënt en zijn 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.
Zelfstandig werken in nauw overleg met de coördinator en het team is binnen het
team cruciaal vandaar dat communicatie en een goede samenwerking enorm
belangrijk zijn. 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 bespreken.

Initiatief nemen, netwerken uitbouwen, administratie correct opvolgen en efficiënt
omgaan met middelen zijn eigenschappen die jou kenmerken.
Je denkt met een k
 ritische blik mee hoe we als ambulant-mobiel 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 v
 isie verder mee te helpen uitbouwen.
Tevens ben je bereid om te werken met een
avond- als soms weekendwerk.

flexibel uurrooster, dit betekent zowel

Je beschikt over een rijbewijs B, een auto en een recent bewijs van goed gedrag en
zeden.

WE

BIEDEN

Je kunt deel worden van een dynamische organisatie wiens aanbod ook mee gestuurd
wordt door de vragen en noden uit de omgeving. Werken binnen O’zon 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 en we willen daarom voor hen ook
voldoende zorg dragen. Wil je meer informatie over ons medewerkersbeleid, dan kun je
steeds terecht op onze website http://www.oranje.be/Werken.html.
We bieden je een FULLtime contract van onbepaalde duur aan, zo snel mogelijk te
starten. De verloning is gebaseerd op de sectorale barema’s, diploma en ervaring.

MEER

INFORMATIE?

Raadpleeg in elk geval onze website www.oranje.be. Zo maak je kennis met onze eigen
kijk op organisatie en dienstverlening.

INTERESSE?
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je
brede achtergrond. Stuur ons voor 15/3/2017 nog een uitgebreide sollicitatiebrief en
een geprofileerd curriculum vitae.
Graag via e-mail met leesbevestiging aan personeel@oranje.be.

VERMELD

DE FUNCTIE WAARVOOR JE SOLLICITEERT

