Wij zijn op zoek naar een

coördinator m/v/x

Hotel O’mer
contract onbepaalde duur
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
● Samen met je mede collega- coördinatoren zorg je voor het operationele beheer van de diensten in de regio met
het accent op Hotel 0’mer
● Je werkt het administratieve, logistieke en organisatorische beleid uit van Hotel O’mer. Samen met het team
maak je dit beleid levendig.
● Je neemt de verantwoordelijkheid over Hotel O’mer en zorgt voorr het operationele beheer van het hotel.
● Je werkt samen met je collega-coördinatoren een toekomstvisie en strategisch plan uit voor Hotel O’mer. Je
ondersteunt het team, zodat zij naar de verwachte resultaten kunnen toewerken.
● Je begeleidt en ondersteunt het team in het ontwikkelen en organiseren van een innovatieve vakantiewerking.
● Je bent ism de dienst communicatie verantwoordelijk voor het marketingbeleid van Hotel O’mer. Je zet in op de
juiste communicatiekanalen om tot een grotere bekendmaking te komen van Hotel O’mer, bij de juiste
doelgroepen.

PROFIEL
● Je ziet Hotel O’mer in het grotere geheel en behoudt overzicht op zowel de ganse organisatie van vzw Oranje, de
sociale en toeristische sector.
● In het uitschrijven van het administratieve, logistieke en organisatorische beleid, maak je de combinatie van zorg en
commercieel denken.
● Je kan medewerkers motiveren en coachen, de zelfsturende principes indachtig. Je durft daarbij kader te scheppen,
bewaart overzicht, stelt duidelijke prioriteiten en durft beslissingen nemen.
● 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 minimum over een bachelordiploma en minimum 5 jaar relevante ervaring.
● Ervaring binnen de zorgsector, marketing en/of toerisme is een pluspunt.
● Je beschikt over een rijbewijs B en een bewijs van goed gedrag en zeden.

WAT BIEDEN WIJ
● Een deeltijds tot voltijds contract van onbepaalde duur, het aantal uren is bespreekbaar, met een goede verloning,
gebaseerd op de sectorale barema’s, diploma en ervaring.
● Een flexibele job met oog voor de balans tussen werk en privé.
● Een toffe ploeg collega’s 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 om je eigen accent toe te voegen aan de
werking. We staan open voor je voorstellen en suggesties.
● Tewerkstelling in een organisatie die duurzaamheid en deeleconomie belangrijk vindt.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie over de job, kan je terecht bij Peter Meeus (peter.meeus@oranje.be of 0495 53 29 75).
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van ‘Coördinator Hotel O’mer’ via mail naar vacature@oranje.be.
Solliciteren kan tot en met maandag 31 mei 2021. We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw
kandidatuur.

