Wij zijn op zoek naar een

medewerker
vrijdag en zaterdag + schoolvakanties

Hotel O’mer
dag- of studentencontract
Blankenberge

Hotel O’mer…

...is een hotel in Blankenberge voor mensen met en zonder beperking.
Vakantiegangers logeren in het hotel en kunnen kiezen voor de ondersteuning die zij wensen/nodig
hebben. In 2019/2020 werd het hotel grondig gerenoveerd, vanaf juli 2020 nemen we een
hernieuwde start in Blankenberge, in het prachtig vernieuwde hotel.
Grijp deze kans om mee te schrijven aan het unieke verhaal van Hotel O’mer.

HOTEL O’MER VAN ORANJE VZW
Oranje 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 ambulante ondersteuning zijn
belangrijke pijlers binnen de organisatie.
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.

JOUW OPDRACHT
●
●
●
●
●
●

Je bezorgt mensen een reisgevoel en je geniet ervan als de hotelgast gelukkig is.
Samen met je collega’s werk je aan een gevarieerd activiteitenaanbod op maat van de hotelgasten.
Je begeleidt toeristische activiteiten voor de hotelgasten tijdens het weekend en/of in vakantieperiodes
Je biedt hotelgasten de ondersteuning die ze nodig hebben, rekening houdend met hun mogelijkheden en talenten.
Je stelt je dienstbaar op, ziet werk en springt in waar nodig in het hotel. Je schuwt geen logistieke taken en trekt
je plan in de keuken.
Je denkt met een kritische blik mee hoe we als team telkens op een goede manier kunnen inspelen op de vragen en
noden van onze hotelgasten.

PROFIEL
●
●
●
●
●
●
●
●

Je reist graag (en komt ook graag terug naar huis)
Je bent op zoek naar een job tijdens het weekend of vakanties
Je denken en werken is flexibel. Je kan goed overweg met steeds veranderende situaties en groepen.
Je bent ondernemend en streeft naar oplossingen
Je bent klantgericht
Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende en kan je eigen functioneren bespreken
Ervaring met mensen met een beperking is een meerwaarde
Je behaalde een diploma in de sociale sector (orthopedagogie, onderwijs, sociaal werk…) of je bent in opleiding in
deze richting
Wie je bent is van even groot belang als je diploma en ervaring.

WAT BIEDEN WIJ
● W
 erk als begeleider op vrijdag, zaterdag en tijdens schoolvakaties, verloning via dag- of studentencontract
● Een flexibele job met oog voor de balans tussen werk en privé.
● Ruimte voor initiatief in ons vernieuwde concept. Je wordt aangemoedigd om je eigen accent toe te voegen aan de
werking en om mee visie te helpen uitbouwen, samen met het enthousiaste team.
● Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Via jobrotatie kan je
doorgroeien. Oranje investeert in zelfontwikkeling door coaching, vorming, opleiding,...
● Tewerkstelling in een organisatie die duurzaamheid en deeleconomie belangrijk vindt.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie over de job, kan je terecht bij Nele Mens (nele.mens@oranje.be of 0499 90 69 49).
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van ‘medewerker Hotel O’mer’ via mail naar vacature@oranje.be.
Solliciteren kan tot en met 4 oktober 2020. We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw
kandidatuur.

