Wij zijn op zoek naar
Projectmedewerker (m/v/x)

4/5e contract  (of onderling overeen te komen)
bepaalde duur (tot 30/11/2021)
onmiddellijke indiensttreding

VRIJETIJDSPUNT VAN 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 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.

JOUW OPDRACHT


● Je gaat aan de slag als brugfiguur tussen mensen (met vermoeden van een beperking) en hun vrijetijdswens, in een
vereenzaamde situatie door de coronamaatregelen.
● Je biedt ‘vrije tijd aan huis’ aan voor personenen met een beperking en in de omgeving
● Je gaat aan de slag om ‘vrijetijdsvaardigheden’ aan te leren
● Je werkt samen met doorverwijzers om de meest kwetsbaren in de maatschappij te detecteren en met hen aan de
slag te gaan
● Kan vlot telefonisch contact nemen met deelnemers en professionelen.

PROFIEL
● Je hebt ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen.
● Je bent ondernemend en streeft naar oplossingen. Je kan mensen motiveren.
● Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je leidinggevende en kan je eigen functioneren bespreken.
● Je beschikt over een rijbewijs B

WAT BIEDEN WIJ


● Een contract van bepaalde duur (tot 31/11/2021) met verloning volgens de sectorale barema’s PC 329.
● Een flexibele job (4/5e, of in onderling overleg) met oog voor de balans tussen werk en privé.
● Tewerkstelling in een innoverende organisatie.
● Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling.
● Tewerkstelling in een organisatie die duurzaamheid en deeleconomie belangrijk vindt. We stimuleren het gebruik van
het openbaar vervoer, hebben elektrische fietsen en wagen ter beschikking.
● Je plaats van tewerkstelling is regio Brugge

SOLLICITEREN
Om te solliciteren stuur je jouw CV en een motivatiefilmpje waarin je jezelf voorstelt en waarin je ons meegeeft waarom
je geschikt bent voor de job via mail naar vacature@oranje.be. Solliciteren kan tot en met 24/01/2021.
Het eerste solliciatiegesprek gebeurt via een online platform.
Voor vragen over deze vacature kun je steeds terecht bij Ester Fonteyne (ester.fonteyne@oranje.be)

