VACATURE ORANJE VZW M/V/X
Zin om samen te bouwen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een
volwaardige plaats vindt? In Oranje staat onze dienstverlening voor mensen met een
(vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen centraal.
Oranje heeft een 20-tal zelfsturende teams. Ieder team bouwt aan zijn eigen doelstellingen
en legt verbindingen met andere teams binnen en buiten Oranje. We werken in vertrouwen
en gaan voortdurend in dialoog.
Teamleden, elk met zijn talenten en competenties, vullen elkaar aan.
Wederzijdse flexibiliteit zorgt voor een sterke klantgerichtheid én voor een goede
combinatie werk/gezin. Wil je blijven groeien in je job? Tof! Want Oranje moedigt dit aan.
Word jij één van onze collega’s? Onze ploeg bestaat nu uit 160 professionele
medewerkers en 400 vrijwilligers.
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 WEEKENDBEGELEIDER KINDEREN
IDEALE BIJVERDIENSTE
REGIO OEDELEM/OOSTENDE
20 TAL KINDER WEEKENDS EN 4 MIDWEKEN PER JAAR
WE BIEDEN
-

-

-

de zekerheid op een regelmatige tewerkstelling aan de hand van dagcontracten.
een job die makkelijk combineerbaar is met een andere job, studies….
een goede verloning. Je hebt recht op premies voor slapende nachten, zaterdagen zondagprestaties.
een flexibele job. Een arbeidsovereenkomst voor bediende per dag, met een
loonbarema conform het PC 319.01.
een lange termijnplanning. De plaats en de data van de weekends en midweken zijn
minstens 4 maand op voorhand gekend. De weekends starten op vrijdag 17u en
eindigen om zondag 18u. Samen met je collega’s wordt het werkrooster opgesteld.
een dynamische werkomgeving met heel wat mogelijkheden voor professionele
ontplooiing. Via jobrotatie kan je doorgroeien in de organisatie. Oranje investeert in
zelfontwikkeling door coaching, vorming, opleiding,...
ruimte voor initiatief. Je wordt aangemoedigd om je eigen accent toe te voegen aan
de werking. We staan open voor je voorstellen en suggesties.
een toffe ploeg collega’s/coördinatoren die elk vanuit hun eigen expertise met jou
samenwerken.
een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed is in onze dagelijkse

-

-

werking. Als werknemer kan je voor privédoeleinden gebruik maken van onze
infrastructuur.
een aangename werksfeer op een locatie die volledig aangepast is aan de
kinderen. Via toffe / sportieve activiteiten die wij doorheen het jaar organiseren leer
je ook andere collega’s kennen op een ontspannen manier.
de werkingsmiddelen die je nodig hebt om je job vlot uit te kunnen voeren: een
minibusje om op uitstap te gaan, spel- en knutselmateriaal,...

Plaats van tewerkstelling: Oedelem (weekendopvang voor kinderen) en Oostende (kinderen jongerenweken).

DE OPDRACHT
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 creëren we ook een huiselijke sfeer. We gaan zowel voor actieve als rustige
activiteiten. Samen naar de winkel, een kookactiviteit, knutselen, ravotten in het bos,
zwemmen, op stap naar de boerderij... We maken ook tijd om te luisteren naar individuele
vragen zoals een bad, verhaaltjes voorlezen, spelletje...
Samen denken en samen doen is binnen het team cruciaal. Ons doel is jongeren en/of
kinderen een leuke tijd te bezorgen en hen ondersteuning op maat te bieden.
In de weekends kunnen ouders een gans weekend boeken, maar ook een avond, één
overnachting, een dag… Zo ondersteunen we samen gezinnen met een kind met een
beperking.

WE ZOEKEN
Wie je bent is van even groot belang als je diploma en ervaring.
➢ … iemand die zin heeft om in het weekend en in de vakantieperiodes mee te werken
in een leuke vakantieomgeving voor kinderen.
➢ … iemand die op een goede/warme manier in contact kan treden met de
kinderen/jongeren en hun netwerk.
➢ … iemand die goed is in zelfstandig werken én ook in team kan functioneren.
➢ … iemand met enthousiasme die vlot kan inspelen op de noden van kinderen
➢ … iemand die vlot kan omgaan met feedback van collega’s en ook zelf zijn mening
kan geven.
➢ … iemand die graag samenwerkt met vrijwilligers/stagiaires. Je begeleidt en
ondersteunt hen op maat.

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 rijbewijs B

➢ Je bent bereid om tijdens de geplande weekends te werken.
➢ Je stelt je zelfkritisch op, je durft je eigen functioneren in vraag stellen.

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:

INTERESSE?

Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Stuur ons vandaag nog een
sollicitatiebrief en curriculum vitae.
Graag via e-mail met leesbevestiging aan personeel@oranje.be.
Vermeld de functie waarvoor je solliciteert.

