Wij zijn op zoek naar een
ADL-assistent
regio Brugge
deeltijds tot voltijds (aantal uren bespreekbaar)
onbepaalde duur

Focus Brugge…
is een dienst in Sint-Kruis en Sint-Pieters Brugge die ondersteuning biedt aan personen
met een (fysieke) beperking. Je komt terecht in een enthousiast team
dat samen gaat voor kwaliteitsvolle ADL- en woonondersteuning.

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.

JOUW OPDRACHT
●
●
●
●

Je biedt ondersteuning aan in het dagelijkse leven van de cliënten. Je ondersteunt de verzorgingsmomenten,
maaltijden, toiletbezoeken, activiteiten buitenshuis…
Je werkt in nauwe dialoog met andere betrokken (zorg)partners (mobiele begeleiders, verpleegkundigen,
zorgkundigen, netwerk…).
Je volgt cliëntdossiers op in functie van de ADL-ondersteuning.
Samen met je team ben je mee verantwoordelijk voor de goede werking van Focus-Brugge. Taken als vrijwilligersen buurtwerk, communicatie, logistiek en administratie horen daar ook bij.

PROFIEL
●
●
●
●
●

Je staat open voor de individuele vragen van de cliënt. Respect voor de eigenheid van cliënten en hun leefsituatie is
cruciaal.
Je gaat op een professionele manier om met onvoorziene situaties of conflicten.
Kennis van hef- en tiltechnieken is een meerwaarde.
Je werkt nauw samen met je collega’s. Je overlegt en staat open voor hun kritische kijk en hun feedback.
Heb je een TSO-diploma (leefgroepbegeleider...) of een BSO-diploma (verzorgende...)? En/of... heb je ervaring in de
verzorging, een leefgroepenwerking...? Of… je denkt dat je (zonder dit diploma) tóch de geschikte kandidaat bent?
Aarzel dan niet om te solliciteren!

WAT BIEDEN WIJ
●
●
●
●

Een contract voor minimum 22u per week tot voltijds. Het exacte aantal uren wordt vastgelegd in onderling overleg.
Een toffe job in een flexibel uurrooster met oog voor de balans tussen werk en privé.
Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Je komt terecht in een
enthousiast team waar elke medewerker ruimte heeft voor initiatief.
Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling.

SOLLICITEREN
Voor meer informatie kan je terecht bij Christine Janssens (050 341 341 of christine.janssens@oranje.be) of Jore
Rossey (050 341 341 of jore.rossey@oranje.be).
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van de functie ‘ADL-assistent’ via mail naar vacature@oranje.be.
Solliciteren kan tot en met 08 augustus 2021.
We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw kandidatuur.

