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 dienst kinderweekends te versterken, zijn we op zoek naar…

EEN VASTE MEDEWERKER
KINDERWEEKENDS
REGIO OEDELEM/OOSTENDE
20 TAL WEEKENDS EN 4 MIDWEKEN PER JAAR
ALGEMEEN PROFIEL
We vinden niet enkel je diploma en ervaring belangrijk, maar van even groot belang is wie je bent.
Je hebt zin om in het weekend en in de vakantieperiodes mee te werken in een leuke
vakantieomgeving voor kinderen.
Je kan goed zelfstandig werken, maar ook in team. Samen met je collega’s ondersteun je jongeren
en/of kinderen met een beperking. Je bedenkt samen met je team leuke activiteiten en speelt in op
het aanbod in de buurt.
Samen denken en samen doen is binnen het team cruciaal. Met als doel jongeren en/of kinderen een
leuke tijd te bezorgen en hen ondersteuning op maat te bieden.
Je slaagt erin om op een goede/warme manier in contact te treden met cliënten en hun netwerk.

SPECIFIEK PROFIEL
-

Je behaalde een diploma in de sociale sector (leefgroepenwerking, orthopedagogie,
onderwijs…).Ervaring is een pluspunt. Ook ervaringen in andere welzijnssectoren dan de
gehandicaptensector zijn welkom.
Je beschikt over een eigen wagen en een rijbewijs B
Je bent enthousiast en werkt graag met kinderen
Je bent bereid om tijdens de geplande weekends te werken.
Samenwerken met vrijwilligers/stagiaires beschouw je als een meerwaarde. Je begeleidt en
ondersteunt hen op maat.
Je kan vlot inspelen op de noden van de kinderen.
Feedback schrikt je niet af, zowel wat betreft geven als ontvangen.
Je stelt je zelfkritisch op, je durft je eigen functioneren in vraag stellen.

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!
De plaats en de data van de weekends zijn minstens 4 maand voor aanvang gekend.De weekends
starten op vrijdag 17u en eindigen om zondag 18u. Samen met de collega’s worden de diensten
verdeeld. We bieden een arbeidsovereenkomst voor bediende aan per dag, met een loonbarema
conform het PC 319.01.
Deze vacature is heel makkelijk combineerbaar met een andere job, studies….
Plaats van tewerkstelling: Oedelem (kinderweekend) en Oostende (kinderweken).

MEER INFORMATIE?

Voor meer info, neem je contact op met Anneleen Vanoost, coördinator kinderweekends, 0470/100
919 of anneleen.vanoost@oranje.be
Voor meer info over onze werking kijk zeker eens op deze link:
http://www.oranje.be/aanbod?field_thema_tid=12&field_leeftijd_tid=21

INTERESSE?

Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je achtergrond.
Stuur ons vandaag nog je sollicitatiebrief en je curriculum vitae naar personeel@oranje.be.
VERMELD DE FUNCTIE WAARVOOR JE SOLLICITEERT.

