Wij zijn op zoek naar
Projectmedewerker dienstverlening & contracting
Onbepaalde duur (⅘ of voltijds)

ORANJE VZW
Oranje vzw streeft naar een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Onze
organisatie zet dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare
doelgroepen centraal. Wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, vorming en mobiel/ambulante ondersteuning zijn
belangrijke pijlers binnen de organisatie. We zijn actief in Noord West-Vlaanderen en Meetjesland.
Oranje bestaat uit 22 zelforganiserende teams die bouwen aan eigen doelstellingen en verbinding leggen met andere
teams, buurt en samenleving. Vertrouwen en dialoog staan centraal in elk team, met oog voor talenten en competenties
van elke medewerker. Binnen onze teams hebben we oog voor diversiteit. Wie je bent en wat je mogelijkheden zijn, is
belangrijker dan leeftijd, beperking, geaardheid, geslacht of afkomst.
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●
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●
●
●
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Heel specifiek zoeken we een ‘Projectmedewerker Dienstverlening en Contracting’ die binnen ons
dienstverleningsaanbod de onderhandeling inzake de zorggebonden middelen én de daarbij horende
administratieve registratie en afhandeling nauwgezet opvolgt.
In sommige diensten van Oranje heb je hierin een structureel ondersteunende rol, in andere diensten werk je
aanvullend en ondersteunend. Dit kan ook variëren in de tijd. Een dienst kan tijdelijk meer of minder aansturing
en/of ondersteuning nodig hebben.
Je ondersteunt medewerkers in het opnemen van hun rol en werkt hierbij op maat en in afstemming met de
coördinator van de betreffende diensten.
Je bent vertrouwd met het voeren van gesprekken met cliënten, hun netwerk, externe diensten, … en hanteert
hierin een grote klantgerichtheid. Je beschikt tevens over een brede set communicatieve vaardigheden.
Je hebt een administratief talent en kan vlot met allerhande softwarepakketten overweg. Je werkt nauwgezet,
zorgvuldig en efficiënt.
Een basiskennis op vlak van VAPH regelgeving en VAPH administratie is een pluspunt. Een groot leervermogen
hierin een must. Je bent in staat nieuwe regelgeving op te volgen en te interpreteren. Je blijft up-to-date en
deelt dit waar nodig ook met de diensten.
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Je bent een teamspeler. Je ervaart een meerwaarde in het samenwerken met anderen. Je bent transparant
betreffende je eigen aandeel en staat open voor feedback. Je kan zelf ook op een constructieve wijze feedback
geven.
Je bent transparant in je manier van werken en vindt een open en continue communicatie en afstemming met
alle betrokkenen, binnen en buiten de organisatie, essentieel.
Je bent een facilitator. Je ondersteunt waar het kan, maar neemt over waar nodig! Je voorziet de diensten van
tools waardoor ze aspecten van de onderhandeling inzake zorgmiddelen zelfstandig kunnen aanpakken, in lijn
met het beleid. Je bent vlot beschikbaar voor vragen.
Je neemt eigenaarschap op. Je hebt een grote loyaliteit ten aanzien van het landen van de opdracht. Je werkt
procesmatig, evalueert en stuurt bij. Je plaatst het thema op de nodige agenda’s en rapporteert op regelmatige
basis.
Je genoot een opleiding in een menswetenschappelijke, socio-culturele of artistieke richting. Nog belangrijker
dan je diploma zijn je inzet, ervaring, competenties en gedrevenheid.

WAT BIEDEN WIJ
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Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Je verloning is gebaseerd op de sectorale barema’s.
Een deeltijds of voltijds contract, met een minimum van ⅘ FTE. Het aantal uren leggen we in onderling overleg
vast.
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 groep collega’s die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken.
Een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed zijn in onze dagelijkse werking. Als werknemer
kan je voor privédoeleinden gebruik maken van onze infrastructuur en wagenpark.

SOLLICITEREN
Voor meer info neem je contact op met Christ Dobbelaere (Christ.Dobbelaere@oranje.be) of Nele Haers
(Nele.Haers@oranje.be) via mail of 050 341 341.
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Vertel ons iets meer over je achtergrond. Stuur ons je
sollicitatiebrief en curriculum vitae door naar vacature@oranje.be. Vermeld de functie waarvoor je solliciteert.

