Wij zijn op zoek naar een
regiocoördinator m/v/x
Regio Noord-West-Vlaanderen - aantal uren bespreekbaar
onbepaalde duur - onmiddellijke indiensttreding

Oranje vzw…
is een groeiende organisatie actief in verschillende regio’s. Elke regio wordt aangestuurd door een duo van
coördinatoren die samen met hun teams kwalitatieve dienstverlening aanbieden op alle facetten van het leven (wonen,
dagbesteding, vrije tijd, psychosociale ondersteuning). Vermaatschappelijking van zorg en buurtvervlechting zijn
richtinggevend voor onze manier van samenwerken met buurt, vrijwilligers, netwerken en organisaties.

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 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
●
●
●

●
●

Jouw taken situeren zich op 4 actievelden: coachend leidinggeven tav medewerkers en teams - visie en
dienstverleningsaanbod - externe contacten/netwerking - dagelijks operationeel beleid.
Samen met je collega-coördinator neem je de verantwoordelijkheid over je regio. Je stuurt je team(s) aan via het
coachen en ondersteunen van medewerkers en het streven naar zelforganiserende teams.
Je werkt samen met je collega-coördinator een toekomstvisie en strategisch plan uit zodat de dienstverlening zich
verder kan ontwikkelen op een kwalitatieve manier. Je ondersteunt je team(s), zodat zij naar de verwachte
resultaten kunnen toewerken. Je denkt mee en geeft richting aan Oranje zowel op lokaal vlak (je eigen regio) als op
bovenlokaal vlak (de totale organisatie).
Je zet je in voor het sterker maken van buurtnetwerken en realiseert samenwerkingen binnen en buiten de
non-profit. Je zet in op sociaal ondernemerschap.
Samen met je collega-coördinator zorg je voor het operationele beheer van de dienst(en) en je werkt een beleid uit
op administratief, logistiek en organisatorisch vlak.

PROFIEL
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Je kan medewerkers motiveren en coachen. Je durft medewerkers aan te spreken op hun ontwikkelpunten en
sterktes, je geeft feedback om medewerkers professioneel verder te laten groeien.
Je kan leiding nemen: je kan het overzicht bewaren, prioriteiten stellen en durft beslissingen nemen.
Je legt vlot contacten en bent zorgzaam in het onderhouden van deze contacten.
Je zoekt een job waarbij je creatief en innoverend kunt zijn.
Je bent gepassioneerd door dienstverlening en wil samen met anderen onze visie op dienstverlening verder
uitbouwen.
Je werkt zelfstandig, maar roept tijdig hulp in, raadpleegt collega’s en informeert. Je staat open voor feedback om
jezelf professioneel verder te ontwikkelen.
Je beschikt over een bachelordiploma. Heb je een diploma in de menswetenschappelijke richting? En/of… heb je
ervaring in de welzijnssector? Of… je denkt dat je (zonder dit diploma) tóch de geschikte kandidaat bent? Aarzel
dan niet om te solliciteren!
Minimum 5 jaar relevante ervaring is een noodzaak. Ervaring binnen de sector VAPH is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B en een bewijs van goed gedrag en zeden.

WAT BIEDEN WIJ
●
●
●
●
●
●
●
●

Een contract van onbepaalde duur. Het aantal uren is bespreekbaar in onderling overleg, van deeltijds tot voltijds.
Een goede verloning, volgens de sectorale barema’s, die mee evolueert met de groeiende verantwoordelijkheid.
Een aangepast opleidingstraject met een inloopperiode waarbij je samen met ervaren collega’s de organisatie en de
verschillende diensten leert kennen.
Een flexibele job met een grote regelruimte.
Een toffe ploeg collega-coördinatoren die elk vanuit hun eigen expertise met jou samenwerken.
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…
Een boeiende opdracht met ruimte voor initiatief. Je wordt aangemoedigd out of the box te denken, in te spelen op
opportuniteiten en evoluties in het zorglandschap.
Een organisatie waar deeleconomie en duurzaamheid ingebed is in onze dagelijkse werking. Als werknemer kan je
voor privédoeleinden gebruik maken van onze infrastructuur en wagenpark.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Peter Meeus, operationeel directeur (peter.meeus@oranje.be
of 0495/53 29 75).
Laat ons proeven van je enthousiasme en je motivatie. Stuur ons ten laatste op 31 mei 2021 je sollicitatiebrief en
je curriculum vitae naar vacature@oranje.be. Vermeld de functie waarvoor je solliciteert.

