Wij zijn op zoek naar een

medewerker
met een klare kijk op administratie

Hotel O’mer
Blankenberge - 4/5e contract (30 uur)
contract onbepaalde duur

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.
Je zorgt er mee voor dat hotelgasten vlot de weg vinden naar ons inclusief hotel.
Samen met je collega’s zorg je voor een gevarieerd activiteitenaanbod op maat van de hotelgasten. Je
begeleidt de groep tijdens deze activiteiten en uitstappen.
Je biedt hotelgasten de ondersteuning die ze nodig hebben, rekening houdend met hun mogelijkheden en talenten.
Je ziet werk en springt in waar nodig in het hotel. Je schuwt geen logistieke taken.
Je ondersteunt en coacht jobstudenten, vrijwilligers en stagiairs en beweegt je in de buurt. Je ziet
opportuniteiten om linken te leggen binnen Blankenberge.

PROFIEL
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Als matchmaker beginnen en eindigen hotelgasten hun inclusieve vakantie bij jou. Je begeleidt hen om een
gepaste vakantie uit te stippelen, maakt hen wegwijs in hun beschikbare budgetten en zorgt ervoor dat
administratief alles correct verloopt.
Er is ook voldoende ruimte om mee vorm te geven aan de manier waarop we deze instroom van bezoekers
beheren.
Als medewerker in Hotel O’mer laat je je buikgevoel spreken. Je houdt van sociaal contact en gaat bij
hotelgasten op zoek naar hoe jij hen best kan bijstaan.
Je bent ondernemend en streeft naar oplossingen.
Je bent klantgericht en taalvaardig. Je neemt reservaties aan, plant boekingen in en neemt het onthaal van
hotelgasten voor je rekening.
Je kan zelfstandig werken in nauw overleg met je team en leidinggevende en kan je eigen functioneren bespreken.
Je kan je makkelijk inleven bij collega’s, vrijwilligers, cliënten, directies, partnerorganisaties... Je slaagt erin
mensen te motiveren en als ambassadeur van het hotel de visie uit te dragen op maat van je gesprekspartner.
Je vindt het niet erg om regelmatig in het weekend of op onregelmatige uren te werken.
Ervaring met mensen met een beperking is een pluspunt.

Wie je bent is van even groot belang als je diploma en ervaring.

WAT BIEDEN WIJ
● Een 4/5e contract van onbepaalde duur
● 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
Ben je benieuwd of jouw engagement voor onze hotelgasten een zorgeloze vakantie kan betekenen? Wil je het
verhaal van Hotel O’mer leren kennen? Of vraag je je af of jouw inzet een meerwaarde kan betekenen in ons hotel?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Anneleen Vanoost. Dat doe je via anneleen.vanoost@oranje.be of
0470 100 919. Zij helpt je graag verder in jouw zoektocht naar een job die bij past bij wie je bent.
Bouw je met ons mee aan toegankelijk toerisme?
Stuur je sollicitatiebrief en CV met vermelding van ‘administratief medewerker Hotel O’mer’ via mail naar
vacature@oranje.be.
Sollicitaties worden doorlopend bekeken. We verzekeren een transparante en vlotte aanpak van jouw kandidatuur.

